
  ______________________________________________________________________________________ 

                   

  1.  sestanek –  27. 9. 2018                                                                                              šolsko leto 2018/2019 

1 

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 

 

1. sestanka SVETA  STARŠEV  OSNOVNE  ŠOLE  ŽIRI v šolskem letu 2018/2019, 

ki je potekal v četrtek, 27. septembra 2018, s pričetkom ob 18. uri, v zbornici šole. 

 

 

Prisotni: 

Člani sveta staršev OŠ Žiri (v nadaljevanju Svet staršev) 
 

Adrijana Štremfelj, Renata Miklavčič, Nataša Banfi Gluhodedov, Polona Mohorčič Poljak, 

Tomaž Kopač, Andreja Podlesek, Tina Gruden, Tanja Trček Ficko, Gašper Cankar, Urška 

Kavčič, Petra Mole, Franci Jereb, Špela Krvina, Mateja Dolinar, Janez Strlič, Sebastjan Pivk, 

Aleš Slabe, Damijan Dolenec, Maja Rampre Erznožnik, Danica Gantar, Miha Kravanja, Edo 

Demšar, Nataša Peternel 

 

Opravičeno odsotni: Miro Kosmač, Janez Tratnik, Vilma Tušek Matjašec 

Odsoten: Andrej Praznik 

 

Vabljen: Marijan Žakelj, ravnatelj 

   

Sestanek je otvoril ravnatelj, ki je prisotne seznanil, da glede na Poslovnik o delu Sveta staršev, 

predstavniki izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Povedal je, da lahko 

ostaneta predsednik in namestnica predsednika Sveta staršev ista kot v lanskem letu. 

 

 

Soglasno je bil prejet naslednji  

 

d n e v n i   r e d : 

 

 

1. Izvolitev predsednika (-ce) in namestnika predsednika (-ce) Sveta staršev              

 

2. Potrditev zapisnika 3. sestanka Sveta staršev z dne 31. 5. 2018 

(poroča: predsednik(-ca)) 

 

3. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 

(poroča: Marijan Žakelj, ravnatelj) 

 

4. Potrditev stroškov dni dejavnosti za šolsko leto 2018/2019 

(poroča: Marijan Žakelj, ravnatelj) 

 

5. Potrditev dveh (2) predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda 

(poroča: Marijan Žakelj, ravnatelj) 

 

6. Razno 
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Točka 1. Izvolitev predsednika (-ce) in namestnika predsednika (-ce) Sveta staršev šole 

 

Na predlog ravnatelja je bil soglasno sprejet 

 

S K L E P št. 1-1:     

Svet staršev soglasno potrdi Miho Kravanjo za predsednika in Majo Rampre Erznožnik za 

namestnico predsednika Sveta staršev. 

 

 

Točka 2. Potrditev zapisnika 3. sestanka Sveta staršev z dne 31. 5. 2018 

 

 Zapisnik 3. sestanka Sveta staršev je objavljen na spletni strani šole. 

 Na zapisnik ni bilo pisnih oz. ustnih pripomb. 

 

S K L E P št. 2-1:     

Svet staršev soglasno potrdi zapisnik  3. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 z 

dne 31. 5. 2018. 

 
 

Točka 3. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 

 

Besedo je prevzel ravnatelj in na kratko predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019, 

ki bo po potrditvi na Svetu zavoda, objavljen tudi na spletni stani šole. 

 

Omenil je nekaj ciljev za to šolsko leto: 

 posodobitev vzgojnega načrta - projekt Živimo vrednote, ki poteka že tretje leto in je bil 

predstavljen tudi na vseh roditeljskih sestankih. Letošnje vrednote so: sreča, pravičnost, 

pogum in zdravje. 

 

 Raziskovalna dejavnost: »Mladi raziskovalci za razvoj Žirov« bomo letos že četrtič 

predstavili naše raziskovalne naloge na regijskem in upamo, da tudi na državnem nivoju. 

Spadamo med najbolj aktivne šole v Sloveniji. Običajno sodelujemo z 12 nalogami. Pohvalil 

je dobre mentorje in  posluh Občine Žiri. 

 

 Kvalitetno izvajanje 9-letke: pričeli smo z novim pristopom hospitacij – med kolegialnimi 

hospitacijami. Učitelji istega predmeta prisostvujejo v razredu drugega učitelja ali pa npr. 

učiteljica razrednega pouka prisostvuje pri pouku predmeta na predmetni stopnji. S tem 

primere dobre prakse prenašamo naprej.  

 

 Vključeni smo v Arnesov projekt EDO, ki bo poskrbel za omreženje šole in vrtca. Ministrstvo 

prispeva polovično vrednost projekta v znesku 14.850 €. S tem smo delno opremili 

računalniško učilnico (nabavili smo en zmogljivejši računalnik., 4 prenosnike, 2 LCD 

projektorja in 20 tabličnih računalnikov). 

 

 Načrtno vodenje razrednih ur. Pomoč učencem, ki imajo težave. Omenil je 5-letni projekt 

Popestrimo šolo, ki poteka že eno leto in se je lepo prijel. Podrobnosti si lahko preberete 

na spletni strani šole.  

 

Šolski okoliš: v 26 oddelkih imamo 550 učencev, od teh jih je 38 iz drugih šolskih okolišev (iz 

Rovt 5, Sp. Idrije 24, Gorenja vas - Poljane pa 9 otrok). 
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 Nadstandardni program: izpeljali smo že dve šoli v naravi (plavalno v 5. r. in planinsko v 

7. r.). V oktobru bo še plavalno opismenovanje za učence 3. r., čaka nas še naravoslovni 

tabor na Pohorju za 8. r.  in v januarju prihodnje leto za 6. r. še zimska šola v naravi na 

Črnem vrhu. 

 

 Čipkarska šola je polno zasedena, obiskuje jo preko 100 učencev. 

 

 Materialni pogoji: projekt izgradnja nove športne dvorane, s kuhinjo, z jedilnico, 

večnamenskim prostorom, 2 učilnicama, 2 igralnicama ter pisarnami in zbornico v 

vrednosti več kot 8 mio €  je v teku. Prejšnji teden je bil položen temeljni kamen. Dela naj 

bi končali do konca leta 2019. 

 

 Zaposlitve v zavodu so ustrezne. Nekaj imamo novih zaposlitev na račun povečanja števila 

oddelkov, nadomeščanja bolniških odsotnosti in upokojitev starejših delavcev. Letos se 

bodo upokojili 4 sodelavci. 

 

 Pri urnikih nič novega. Dežurstva na hodnikih in v garderobah so poostrena. S tem želimo 

umiriti razmere, ki so se dogajale predvsem pri odhajanju domov. 

 

 Delo v zobni ambulanti poteka brez posebnosti. 

 

Na podano predstavitev ni bilo dodatnih vprašanj in pripomb. 

 

Svet staršev je soglasno sprejel  

S K L E P št. 3-1:     

Predstavniki Sveta staršev so seznanjeni z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2018/2019, 

ki ga je predstavil ravnatelj Marijan Žakelj. 

 

 

Točka 4. Potrditev stroškov za dneve dejavnosti v šolskem letu 2018/2019 

   

Razpredelnica z vpisanimi dnevi dejavnosti po mesecih in razredih je bila posredovana članom 

Sveta staršev skupaj z vabilom. Ravnatelj je predstavil stroške po razredih in povedal, da so se 

cene spremenile. V tem mesecu bo potekla triletna pogodba s prevoznikom. Šli smo v nov javni 

razpis, na katerega se je edini prijavil isti prevoznik, ki pa je ponudil do 105 % višje cene. Ker 

cene niso bile sprejemljive, smo razpis razveljavili. Ponovljen bo v prihodnjem tednu. 

 

Zaradi ponovnega razpisa za prevoze, predstavniki Sveta staršev stroškov dni dejavnosti niso 

potrjevali.  Počakali bodo na nov razpis in na nove ponudbe. Ko bodo znane nove cene, bodo 

stroške naknadno potrjevali na korespondenčni seji (predvidoma prihodnji mesec). 

 

 

Točka 5. Imenovanje dveh (2) predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda 

 

Ravnatelj obrazloži, da Svet zavoda sestavljajo: 3 predstavniki ustanoviteljice, 5 predstavnikov 

delavcev šole in 3 predstavniki staršev (2 šola in 1 vrtca).  Člani sveta zavoda so imenovani oz. 

izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni. Zaporedoma so lahko 

imenovani oz. izvoljeni dvakrat. Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Mandat 

predstavnika sveta staršev šole in vrtca je vezan na status učenca v šoli oz. otroka v vrtcu. 
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Svet staršev je soglasno sprejel  

S K L E P 5-1: 

Svet staršev v Svet Osnovne šole Žiri in VVE imenuje Tomaža Kopača in Miho Kravanja. 

 

 

Točka 6. Razno   

 

Vprašanja, predlogi in pobude staršev: 

 

 Predsednik Sveta staršev je vprašal, kako je z gradnjo nove dvorane. 

Ravnatelj je povedal da gradnja poteka po načrtih. Nadzor nad gradnjo poteka redno. 

Skupne sestanke imajo ob četrtkih na gradbišču. Dela naj bi zaključili do konca leta 2019. 

 

 Predstavnica 4. razreda je podala vprašanje glede garderobnih omaric. Ali se predvideva 

obnova omaric?  

Ravnatelj je razložil, da se trenutno večjih investicij zaradi gradnje ne predvideva. Nabava 

novih omaric naj bi stala cca. 13.000 €. Hišnika med počitnicami vse omarice pregledata 

in popravita. Problem, da več ključev odpira isto omarico rešujemo z zamenjavo ključavnic.   

 

Predsednik Sveta staršev je poudaril sprotno reševanje problemov in pozval predstavnike, da 

morebitne težave in vprašanja takoj javijo njemu na elektronski naslov, da ne čakajo na 

naslednji sklic sestanka. 

 

 Ravnatelj je podal odgovor v zvezi z  uvedbo video nadzora v kolesarnici pod tribunami 

telovadnice. Sklep o uvedbi videonadzora je pripravljen, dopolnili ga bomo le še s 

tehničnimi podatki o kamerah. Čakamo še izvajalca, ki bo na lokaciji namestil dve video 

kameri. 

 

 Predstavnica 2. razreda je posredovala vprašanje v zvezi s šolskimi plesi. Vprašala je, kako 

je z izhodi iz večnamenskega prostora v primeru požara. Baje, da so izhodna vrata zagrajena 

– založena z mizami iz večnamenskega prostora.  

Ravnatelj je povedal, da imamo iz večnamenskega prostora najmanj tri izhode. Bo pa 

zadevo preveril in poskrbel, da bo odprt še dodatni – protipožarni izhod na spodnjem 

hodniku. 

 

 Predstavnica 4. razreda je vprašala kako je šola ukrepala v zvezi s pojavom uši. 

Ravnatelj je povedal, da so bili prostori – blazine dezinficirane. Staršem 1. - 5. razreda 

bomo dali v podpis soglasja, da dovoljujejo pregled lasišča  in  v primeru, da se uši najdejo, 

tudi klic staršev, da pridejo po otroka v šolo. 

 

 Predstavnik 8. razreda je vprašal, če je potrebno, da učenci pri malici dobijo plastičen pribor 

(žličke, slamice). Z vidika ekologije je to sporno. 

Ravnatelj je odgovoril, da ni nobene potrebe, da bi učenci pri malici uporabljali plastičen 

pribor. Bo pa zadevo preveril. 

 

Predstavniki staršev so za potrebe obveščanja na listo prisotnosti navedli svoje elektronske 

naslove, ki bodo objavljeni tudi na spletni strani šole. 
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Sestanek se je zaključil ob 19. uri. 

 

Žiri, 18. 10. 2018 

 

Zapisala:         Sestanek vodil: 

Damijana Jesenko Capuder       Miha Kravanja 
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Prilagamo odgovore na vprašanja, ki so jih predstavniki poslali po e-pošti. 

 
Predstavnik 6. razreda posreduje vprašanje za g. ravnatelja; ali je možno, da bi učenci lahko puščali učbenike in 

d. z. v šoli (omaricah). 

 

             

Odg. 
Omarice trenutno ne omogočajo puščanja učbenikov in delovnih zvezkov v njih, ker nimajo polic. V primeru, da bi 
pri tehniki izdelali poličke, bi bilo to možno. Problem je v slabem vremenu, ko so čevlji mokri. Prav zaradi tega so 
omarice z notranje strani bolj dotrajane – zima, sol. 
Lep pozdrav 
 
Marijan Žakelj 
 

 

Posredujem vprašanje enega od staršev 4. b razreda: 

 

Drugo jesen, gredo sedanji 4-ti razredi v šolo v naravi na morje za en teden. Starša zanima ali bi bilo mogoče 

odplačevanje v več obrokih in ne le v dveh kot je bilo to urejeno do sedaj? 

 

 

Odg. 
Trenutno je možno plačilo v treh obrokih (1.obrok = junij; 2.obrok = do odhoda; 3.obrok = oktobra). Kdo ne 
zmore, imamo zato namenjena sredstva iz šolskega sklada.  
Lep pozdrav 
 
Marijan Žakelj 

 
 
Predstavnik 4. razreda je posredoval vprašanje enega od staršev  - na ŽIR ŽAVu so opazili profesionalno snemalno 

opremo in jih zanima, kaj je bil namen snemanja. Nisem šel preverjat, a če prav razumem, soglasja na začetku leta 

obsegajo fotografiranje za šolsko spletno stran, kaj več ne. 

Očitno so starši vedno bolj ozaveščeni o digitalni izpostavljenosti svojih otrok…  

 

 
Odg. 
Na svetu zavoda je bilo že predstavljeno, da se bo tekom letošnjega šolskega leta pripravljal predstavitveni film 
naše šole, ki bo zaradi kakovosti sneman in montiran s strani profesionalnega snemalca. Scenarij in režija 
nastajata znotraj šole. 
 
Res je, da smo idejo dokončno izoblikovali oz. potrdili šele po roditeljskih sestankih in sestanku sveta staršev, zato 
tam ta informacija ni bila podana. Smo pa v  ta namen dodatno, za vse nastopajoče v igranih prizorih, pripravili 
soglasje v skladu z Zakonom o varstvu podatkov, ki so ga podpisali starši.  
Kot dodatek pa smo nameravali vključiti posnetke iz resničnih šolskih situacij. Glede na to, da gre za šolsko stvar, 
ki je ne bomo izkoriščali v katere koli kot zgolj predstavitvene namene naše šole, menimo, da soglasja, podpisana 
s strani staršev zdržijo (v kratkem pa bodo tudi le-ta posodobljena).  
 


