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OSNOVNA  ŠOLA  ŽIRI 

Jobstova cesta 22, Žiri 

S v e t    s t a r š e v 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

2. sestanka SVETA  STARŠEV  OSNOVNE  ŠOLE  ŽIRI v šolskem letu 2016/2017, ki je 

potekal v četrtek, 9. marca 2017 s pričetkom ob 18. uri, v zbornici šole. 

 

 

Prisotni: 

Člani sveta staršev OŠ Žiri (v nadaljevanju Svet staršev) 
 

Andreja Podlesek, Tina Gruden, Tanja Trček Ficko, Gašper Cankar, Urška Kavčič, Petra Mole, 

Andrej Praznik, Martina Seljak, Katarina Cankar, Mateja Bogataj, Miro Kosmač, Janez Strlič, 

Štefan Klemenčič, Sebastjan Pivk, Jana Jereb, Damijan Dolenec, Maja Rampre Erznožnik, Vilma 

Tušek Matjašec, Danica Gantar, Miha Kravanja, Borut Poljanšek, Katarina Eržen, Andreja 

Ferreira 

 

Opravičeno odsotni: Miroslav Bogataj, Vida Cankar 

 

Odsotni: Boštjan Andreuzi 

 

Vabljen: Marijan Žakelj, ravnatelj 

   

Ugotovljena je bila sklepčnost. 

 

Soglasno je bil prejet naslednji  

 

d n e v n i   r e d : 

 

1. Potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2016/2017 z dne 28. 9. 2016 

 

2. Informacija o delu šole v prvem polletju šolskega leta 2016/2017 

 

3. Razno. 

 

 

 

Ad 1. Potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2016/2017 z dne  28. 9. 2016 

 

 Zapisnik 1. sestanka je objavljen na spletni strani šole, predstavnikom Sveta staršev pa je bil 

posredovan tudi po navadni pošti. Na zapisnik ni bilo pisnih oz. ustnih pripomb. 

 

 

S K L E P :     

Svet staršev soglasno potrdi zapisnik 1. sestanka v šolskem letu 2016/2017 z dne 28. 9. 2016.  
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Ad 2. Informacija o delu šole v prvem polletju šolskega leta 2016/2017 
 

Ravnatelj je prevzel besedo in na kratko poročal o delu na šoli: 

 

 V februarju so bili roditeljski sestanki, ravnatelj je prebral zapisnike, na katere, razen 

angleščine, ni bilo večjih pripomb. 

 

 Pozval je k spremljanju nove spletne strani šole, kjer so zabeležena vsa dogajanja, aktualne 

zadeve, vključno s  tekmovanji iz znanj in športnimi tekmovanji. 

 

 Polletje smo zaključili uspešno,  realizacija pouka je 99-100 %, uspeh je običajno v 1. 

polletju malo slabši, izboljšalo se je stanje pri pisanju domačih nalog.  

 

 Pri učiteljicah angleščine smo imeli dve daljši bolniški odsotnosti ter eno upokojitev. 

Odsotnosti smo zapolnili z nadomestnimi zaposlitvami. 

 

 Izpeljana so vsa šolska in večina regijskih ter nekaj državnih tekmovanj iz znanj. Zanimivo 

je, da se med udeleženci največkrat pojavljajo isti učenci. 

 

 Tekmovanja iz znanj:  
- slovenščina - Cankarjevo priznanje: na državno tekmovanje se je uvrstila Nina 

Cankar; 

- fizika – Stefanovo priznanje: štirje udeleženci so se uvrstili na državno tekmovanje; 

- angleščina: Miha Eržen se je uvrstil na državno tekmovanje; 

- kemija – Preglovo priznanje: pet učencev na državno tekmovanje; 

- biologija – Proteusovo priznanje: dve srebrni: Nina Cankar, Miha Eržen; 

- astronomija – Dominkovo priznanje: na državno tekmovanje se je uvrstil Erazem 

Stanonik; 

- logika:  na državnem sta prejela: srebrno Lovro Menegatti, zlato priznanje Nina 

Cankar; 

- sladkorna bolezen: srebrno: Miha Eržen, zlato: Nina Cankar, Erazem Stanonik; 

- zlati kitarski duo: Rebeka Cankar in Timotej Pivk sta prejela zlato plaketo in 3. mesto 

na državnem tekmovanju mladih glasbenikov; 

- Prvaki znanja: naša ekipa je dosegla 14 mesto; 

 

 Športni rezultati:  
-  Ljubljanskega maratona se je udeležilo 40 učencev, ekipno so dosegli 5. mesto od 78 

udeleženih  šol; 

- gorski tek: 5. Drejc Erznožnik, 6. Bine Rakušček, 8. Jon Velkavrh; 

- košarka: mlajše košarkarice so gorenjske prvakinje, starejši dečki 2. mesto na 

medobčinski ravni, starejše deklice pa so se uvrstile na državno prvenstvo; 

- skoki – projekt 'Skoči z nami', za učence od 1.- 4. razreda, skoki z alpskimi smučmi: 10 

učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje; 

- odbojka: dečki so dosegli 2. mesto na medobčinskem tekmovanju; 

- judo: Urša Sedej je državna prvakinja v svoji kategoriji; 

 

 Nove prostore vrtca smo vselili v oktobru, tudi energetsko je bil vrtec ustrezno saniran, 

pogoji za delo so precej boljši. 

 

 Vpis v 1. razred je opravljen, letos imamo 67 novincev, od katerih jih je kar 6 iz drugih 

okolišev, nekaj učencev je šolanje odložilo. 
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Na podano poročilo ni bilo vprašanj in pripomb. 

 

Svet staršev soglasno sprejme 

 

S K L E P :     

Svet staršev je seznanjen z delom šole v prvem polletju šolskega leta 2016/2017. 

 

 

Ad 3. Razno 

 

Predsednik je prevzel besedo in povedal, da dolguje še odgovor s prejšnjega sestanka v zvezi z 

avtobusnim prevozom s Sela v Žiri. Ravnatelj je povedal, da Alpetour voznega reda ne more 

spreminjati. Edina možnost, ki jo vidi, je, da se šola prilagodi in spremeni urnik pouka. Na podano 

razlago ni bilo vprašanj. 

 

Ad 3.1. Predstavnica 1. c  razreda je povedala, da se starši pritožujejo nad urami angleščine. Omenila 

je, da je pri pouku precej nereda. Predstavnik 6. a je pripomnil, da je baje v razredu tak nered, da 

tudi tisti, ki bi želeli delati, ne morejo. Učenci se prosto sprehajajo po razredu, učiteljica pa jim daje 

prazne grožnje. Ravnatelj je razložil, da je seznanjen s težavami v 5. in 8. razredu. Pri pouku je 

večkrat prisostvoval in ni opazil nepravilnosti. V razredu je nekaj bolj nemirnih učencev, zato jih je 

še težje obvladati. Povedal je, da imamo dve novi učiteljici, ki še nimata izkušenj. Trenutno je težko 

dobiti izkušeno učiteljico razrednega pouka z opravljenim modulom angleščina.  

Predstavnica 1. c je predlagala, da naj se omenjeno učiteljico prestavi v nižje razrede, kjer je učence 

lažje obvladovati. Poudarila je tudi, da je treba opozoriti starše, da naj angleščino jemljejo resno, da 

to ni izbirni predmet. 

  

Predsednik predlaga, da določimo rok 15. 4. 2017, do katerega naj ravnatelj poda povratno 

informacijo v omenjeni zadevi. 

 

Ad 3.2. Predstavnica 4. a je vprašala, kako poteka nadzor deljenja hrane, ko hrana zapusti kuhinjo. 

Ali je poskrbljeno za higieno tistih, ki hrano raznašajo? Ravnatelj je povedal, da je pri malici v nižjih 

razredih prisotna učiteljica. Ona poskrbi, da si otroci umijejo roke in da pravilno delijo hrano. 

      

Ad 3.3. Predstavnik 6. a  razreda je vprašal, kdaj naj bi se šolska zobozdravnica upokojila?  

Ravnatelj je povedal, da naj bi se upokojila do konca koledarskega leta.  

 

Ad 3.4. Predstavnica 3. b razreda je pohvalila učiteljico Polonco Sedej na področju učenja 

poštevanke. Otroci so se nadpovprečno naučili poštevanko brez dodatnega učenja doma … 

Ravnatelj je razložil, da sta bili dve učiteljici na seminarju, kjer so jih izobrazili s primeri dobre 

prakse. To znanje sta predstavili tudi drugim učiteljem. 

 

Za zaključek je ravnatelj podal informacijo o gradnji nove športne dvorane. Letos je v načrtu 

predpriprava prostora za gradnjo, ki zajema prestavitev stadiona, ureditev komunalnih vodov, 

ureditev obvoznice do nogometnega igrišča, ceste mimo preoblačilnic. Občina je dala izdelat 

elaborat o potrebnosti športne dvorane. Smo med 5 % najslabše opremljenih občin po športnih 

objektih, imamo najstarejšo dvorano, najmanj m2 športnih pokritih površin na učenca. Elaborat je 

bil predstavljen tudi na ministrstvu.  

 

Ravnatelj je omenil še prijavo naše šole na projekt »Popestrimo šolo 2017-2021« (POŠ), ki je delno 

financiran od Evropske unije. Namen projekta je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij.  Ker 

za izvedbo projekta potrebujemo ustrezen kader, smo imeli razpis za prosto delovno mesto 

Multiplikator POŠ. 
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Še vedno aktivno sodelujemo v projektu Erasmus+ » I feel good for wood«. Naši učenci gredo v 

aprilu v Nemčijo. 

 

Šolski ansambel gre jutri na srečanje šolskih ansamblov ŠANS 2017 v OŠ Jakobski Dol, kjer se bodo 

predstavili z eno domačo in eno tujo skladbo. 

Aktivnosti imamo na šoli dovolj, tako da si lahko vsak od učencev najde kaj zase. 

 

Sestanek se je zaključil ob 18.55 uri. 

 

 

 

 

Žiri, 13. 03. 2017 

 

 

Zapisala:         Sestanek vodil: 

Damijana Jesenko        Miha Kravanja 


