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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 

 

1. sestanka SVETA  STARŠEV  OSNOVNE  ŠOLE  ŽIRI v šolskem letu 2015/2016, 

ki je potekal v četrtek, 1. oktobra 2015, s pričetkom ob 17. uri, v zbornici šole. 

 

 

Prisotni: 

Člani sveta staršev OŠ Žiri (v nadaljevanju Svet staršev) 
 

Gašper Cankar, Urška Kavčič, Petra Mole, Barbara Šubic, Janez Strlič, Štefan Klemenčič, 

Sebastjan Pivk, Darko Trček, Damijan Dolenc, Maja Rampre Erznožnik, Alenka Jesenko, 

Danica Gantar, Andreja Žakelj, Miroslav Bogataj, Boštjan Andreuzi, Katarina Eržen, 

Andreja Ferreira, Miha Kravanja, Janez Tratnik, Domen Klemenčič 

 

Opravičeno odsotni: Maja Jesenko, Borut Poljanšek, 

Odsotni: Nina Pulko, Andreja Podlesek, Mateja Dolinar, Vida Cankar 

 

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 1. korespondenčne seje z dne 29. 6. 2015; 

(poroča: predsednik(-ca)) 

 

3. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016; 

(poroča: Marijan Žakelj, ravnatelj) 

 

4. Potrditev finančnega načrta za dneve dejavnosti za šolsko leto 2015/2016 

(poroča: Marijan Žakelj, ravnatelj) 

 

5. Razno. 
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Ad 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. 

 

Vodenje sestanka je prevzel predsednik, se zahvalil za izkazano zaupanje, pohvalil 

sodelovanje s starši v lanskem šolskem letu in se priporočil za enako sodelovanje tudi za 

vnaprej. 

 

 

Ad 2. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta staršev z dne  29. 6. 2015 

 

 Zapisnik 1. korespondenčne seje je bil poslan skupaj z gradivom. Predstavniki so 

soglašali s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šol.leto 

2015/2016. 

 Predstavnica 8.a razreda je vprašala glede učnega gradiva za tehnični pouk v 5., 6. in 7. 

razredu. Njeno vprašanje smo uvrstili pod točko Razno. 

 Na zapisnik ni bilo pisnih oz. ustnih pripomb na sestanku. 

 

S K L E P št. 2-1:     

Svet staršev soglasno potrdi zapisnik  1. korespondenčne seje v šolskem letu 2014/2015 z 

dne 29. 6. 2014. 

 
 

Ad 3. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 

 

Besedo je prevzel ravnatelj in  se tudi on najprej zahvalil staršem za sodelovanje in jih 

pozval, da naj šolo sprotno obveščajo o problemih v razredu.  

Letni delovni načrt so predstavniki prejeli skupaj z vabilom. Po sprejetju na Svetu OŠ in VVE 

bo v celoti objavljen na spletni strani šole.  

 

Na kratko je poročal o lanskoletnem delu: 

 

 Izpostavil je gibanje Mladi raziskovalci Poljanske doline, ki je lansko leto obeležilo že 10- 

letnico gibanja. Vključuje vse tri osnovne šole Poljanske doline, finančno pa sta gibanje 

podprli tudi občina Gorenja vas-Poljane in Občina Žiri. Ker nihče od ravnateljev ni bil 

pripravljen prevzeti vodstva, smo se odločili za samostojno pot, tako da letos delujemo kot 

Mladi raziskovalci za razvoj Žirov. Pohvalil je delo mentorjev in učencev. V 10. letih je 

bilo izdelanih preko 200 nalog, pri katerih je sodelovalo 400 učencev. 

  

 Kadrovska zasedba: letos imamo en oddelek več, zato smo zaposlili novo učiteljico. Na 

bolniški pred upokojitvijo je sodelavec iz kuhinje, tako da smo zaposlili novo kuharico. Za 

nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti pa tudi knjigovodkinjo in učiteljico v 1. razredu. 

Ker imamo na šoli  30 oddelkov (25 rednih + 5 oddelkov podaljšanega bivanja), nam po 

normativih pripada več zaposlenih. V prihodnje ne predvidevamo novih zaposlitev, dela 

bomo prerazporedili med ostale zaposlene. 
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 Investicije in vzdrževanje: gradbeno dovoljenje za obnovo strehe in energetsko sanacijo 

vrtca smo že prejeli. Z obnovo naj bi pričeli v prihodnjem letu v juliju in avgustu. 

Predvidena investicija je v vrednosti 150.000 €. 

 

 Na Fakulteti za šport je prof. Strel s svojo ekipo pripravljen sodelovati pri svetovanju v 

fazi projektiranja športne dvorane. Gradbeno dovoljenje naj bi pridobili v začetku 

prihodnjega leta. 

  

 Prihodnje leto praznujemo 110-letnico Čipkarske šole. 

 

 Omenil je problematiko, ki jo imamo z obstojem Pediatrične službe v Žireh. Z novim 

šolskim letom naj bi pediatrična služba v obeh dolinah normalno delovala, pred nekaj 

dnevi pa smo prejeli sklep, da za delo rabijo ustrezno opremljene prostore z 

zagotovljenimi minimalnimi standardi, kar pa v dislociranih postajah ni zagotovljeno, 

zato se bo pediatrična služba izvajala na centralnem mestu v Škofji Loki. Ravnatelj 

vztraja, da naj bi bila oskrba otrok zagotovljena v Žireh.  

 

Tudi predstavniki Sveta staršev podpirajo prizadevanja vodstva šole in občine da se 

ponovno vzpostavi dispanzer v Žireh. Zahtevajo, da se pridobi urnik cepljenj in 

pričakujejo, da se bodo sistematski pregledi izvajali v Žireh. Sklep Sveta staršev naj bo 

objavljen na spletni strani šole, starši pa naj bodo obveščeni tudi pisno z obvestili.  

 

 Novost je Zdravstvena vzgoja v osnovni šoli (2 uri na učenca od 1. – 9. razreda), ki jo bo 

izvajala medicinska sestra iz ZD Škofja Loka.  

 

predstavniki so soglasno sprejeli 

 

S K L E P št. 3-1:     

Predstavniki Sveta staršev so seznanjeni z  Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 

2015/2016, ki ga je predstavil ravnatelj Marijan Žakelj. 

 

S K L E P št. 3-2:     

Predstavniki Sveta staršev podpirajo prizadevanja vodstva šole in občine, da se ponovno 

vzpostavi šolski dispanzer v Žireh. Zahtevajo, da se pridobi urnik cepljenj in pričakujejo, da 

se bodo sistematski pregledi otrok izvajali v Žireh. 

 

 

Ad 4.  Potrditev finančnega načrta za dneve dejavnosti za šolsko leto 2015/2016 

 

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 imamo letno v povprečju kar 30 dnevov dejavnosti za razred. Predvideni stroški so v 

povprečju nižji od lanskega leta in so deloma vezani na ceno prevozov, ki naj bi bili letos 

nižji.   

 

S K L E P št. 4-1:     

Predstavniki Sveta staršev soglasno potrdijo Finančni načrt za dneve dejavnosti za šolsko 

leto 2015/2016, ki ga je predstavil ravnatelj Marijan Žakelj. 
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Ad 5. Razno   

 

 

Vprašanja, predlogi in pobude staršev: 

 

 Predstavnica 8.a razreda je vprašala glede učnega gradiva za tehnični pouk v 5., 6. in 7. 

razredu. Pravi, da učenci gradiva ne porabijo v celoti in sprašuje ali je sploh smiselna 

nabava gradiva v škatlah? 

Ravnatelj pravi, da bo zadevo preveril. V preteklosti je bila praksa, da so učenci prejeli 

odpadne materiale od okoliških mizarjev. 

 

 Predsednik Sveta staršev je pozval predstavnika v Šolskem skladu, g. Domna Klemenčiča 

h kratki predstavitvi sklada. Le ta pove, da sklad obstaja za pomoč staršem pri plačilu 

šolskih obveznosti, ekskurzij... Sredstva pridobivamo na dobrodelnih pripreditvah in so 

namenjena otrokom. V lanskem letu so zbrali cca. 3.500 €. Predstavniki staršev naj o 

delovanju šolskega sklada obvestijo ostale starše na roditeljskih sestankih. Predsednik 

Sveta staršev je predlagal, da se neporabljena sredstva porabijo ob koncu šolskega leta za 

vse otroke. Ravnatelj pove, da se sredstva lahko porabijo tudi za šolsko opremo.  

Svet staršev je kot novo predstavnico v Šolski sklad soglasno predlagal Petro Mole. 

 

 Predstavnik 9.c razreda je vprašal, kako je z realizacijo ur pri predmetih, ker otroci baje 

velikokrat gledajo filme pri pouku? 

Ravnatelj bo zadevo preveril, prosi le, da naj starši povedo, kdaj in pri katerih predmetih 

se to dogaja. 

 

 Predstavnica 8. a razreda je vprašala kako je z urami športne vzgoje. Ali imajo lahko 

deljeno uro (pol ure v telovadnici in pol ure zunaj)? Učenci tako potrebujejo superge za 

telovadnico in superge za zunaj... 

Ravnatelj pove, da dokler smo prostorsko omejeni bomo primorani tudi ure športne 

vzgoje deliti. Bo pa pri aktivu športnih pedagogov preveril kakšno opremo učenci 

potrebujejo. 

 

 Predstavnica 3. b razreda je vprašala kako je s povratnimi klici iz šole. Iz telefonske 

številke ne more razbrati kdo jo je klical in na katero številko naj kliče? 

Ravnatelj je pojasnil, da če kličete z mobilnega telefona, klic poteka preko GSM vmesnika, 

tako, da se vam izpiše mobilna številka šole: 051-350-330. 

 

 Predstavnik 9.b. razreda je pohvalil prevoze iz Sela, ki jih s tem šolskim letom izvaja 

Alpetour Šk. Loka. 

Ravnatelj pove, da vsi starši s prevozom niso zadovoljni, predvsem zaradi voznega reda. 

Obstaja možnost, da se bo pouk prestavil za 10 min. 

 

 Predstavnica 5. b razreda je vprašala, če otroci zjutraj še zamujajo k pouku zaradi 

verouka? 

Ravnatelj bo zadevo preveril, ni pa seznanjen, da bi otroci zamujali k pouku.. 
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Ravnatelj prosi, da vsa vprašanja in pripombe javite predsedniku Sveta staršev na e-pošto.  

 

Prisotni predstavniki staršev so se soglasno strinjali, da se njihovi elektronski naslovi 

objavijo na spletni strani šole. 

 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 18.10 uri. 

 

Žiri, 13. 10. 2015 

 

 

Zapisala:       Sestanek vodil: 

Damijana Jesenko      Miha Kravanja 


