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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 

 

 

3. sestanka SVETA  STARŠEV  OSNOVNE  ŠOLE  ŽIRI v šolskem letu 2015/2016, ki je potekal v 

torek, 24. maja 2016 s pričetkom ob 18. uri, v zbornici šole. 

 

 

Prisotni: 

Člani sveta staršev OŠ Žiri (v nadaljevanju Svet staršev) 
 

Gašper Cankar, Urška Kavčič, Petra Mole, Maja Jesenko, Andreja Podlesek, Mateja Dolinar, Janez 

Strlič, Štefan Klemenčič, Damijan Dolenec, Maja Rampre Erznožnik, Andreja Jesenko, Danica 

Gantar, Miroslav Bogataj, Borut Poljanšek, Boštjan Andreuzzi, Katarina Eržen, Miha Kravanja, Janez 

Tratnik 

 

Opravičeno odsotni: Nina Pulko, Barbara Šubic, Andreja Žakelj, Andreja Ferreira, Domen Klemenčič 

Odsotni: Sebastjan Pivk, Darko Trček, Vida Cankar 

 

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 2. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016 z dne 8. 3. 2016 

 

2. Sprejetje soglasja Sveta staršev k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 

šol. leto 2016/2017 

 

3. Razno 

 

 

 

Ad 1. Potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016 z dne  8. 3. 2016 

 

 Zapisnik 2. sestanka je bil posredovan predstavnikom Sveta staršev skupaj z vabilom, objavljen je 

tudi na spletni strani šole. Na zapisnik ni bilo pisnih oz. ustnih pripomb. 

 

SKLEP :     

Svet staršev soglasno potrdi zapisnik 2. sestanka v šolskem letu 2015/2016 z dne 8. 3. 2016.  

 

 

 

 

 

 



  ___________________________________________________________________________________________ 

    

  3.  sestanek –  24. 5. 2016                                                                                                      šolsko leto 2015/2016 

2 

 

Ad 2.  Sprejetje soglasja Sveta staršev k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za šol. leto 2016/2017 

 

 Ravnatelj je prevzel besedo in povedal, da so strokovni aktivi učiteljev v skladu z 10. členom 

Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov  predlagali seznam delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv, ki jih bodo učitelji uporabljali pri pouku v šolskem letu 2016/2017. Ravnatelj je dolžan 

pridobit pisno soglasje Sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole. Cene glede na lansko leto bistveno ne odstopajo. 

 

 Predstavnik 1.a razreda je vprašal, če ni pozno, da šele sedaj potrjujejo cene delovnih 

zvezkov. 

Ravnatelj je povedal, da ni pozno, da pa imajo starši že med letom možnost podati 

pripombe na gradiva.  

 

 Predstavnica 8. a razreda je izpostavila porabo gradiva v škatlah za Tehniko in 

tehnologijo. Meni, da učenci ne porabijo vsega materiala in sprašuje kje je razlog za to. Ali 

so bile vse ure realizirane? 

Ravnatelj obrazloži, da je poraba material odvisna od števila izdelkov, ki jih učenci 

izdelajo. V programu imajo izdelavo petih izdelkov, ocenjuje pa se le dva. Tisti, ki so pri 

delu bolj spretni in iznajdljivi izdelajo več izdelkov, nekateri pa le obvezna dva izdelka. 

 

SKLEP: 

Svet staršev soglasno soglaša s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 

vsak posamezni razred v šolskem letu 2016/2017. 

 

 

Ad 3. Razno 

 

Ravnatelj je na kratko povzel dogajanje na šoli in omenil: 

 uspešno smo zaključili projekt 110-let čipkarske šole; 

 zahvalil se je staršem, ki so sprejeli otroke partnerskih šol v projektu Erasmus+; 

 zahvalil se je predstavnici v Svetu staršev, Barbari Šubic (zaposleni v M Sora), ki je za 

goste Erasmus+, ob obisku v podjetju M Sora, pripravila predstavitveni film podjetja; 

 predstavil je dosežke učencev:  

 letos smo na 25. srečanju mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Gorenjske, 

v Biotehniškem centru Naklo, sodelovali z  dvanajstimi raziskovalnimi nalogami. 

Dosegli smo osem prvih, dve drugi, eno tretje in eno četrto mesto. Dve nalogi sta se 

uvrstili na državno tekmovanje, kjer sta dosegli srebrno priznanje. To sta Športno 

rekreacijski center Pustotnik avtorice Eme Justin in Nova čipkarska šola avtorjev 

Maje Krvina, Lucije Kavčič in Jureta Trčka; 

 učenci turističnega krožka so se udeležili festivala Turizmu pomaga lastna glava z 

nalogo 'Po zelenih Kleknčkovih poteh' in prejeli srebrno priznanje; 

 iz matematike se je na državno tekmovanje uvrstilo deset učencev, Benedikt Praznik 

je državni prvak v kategoriji 5. razredov, zlato Vegovo sta prejela Nika Dolenc in 

Krištof Trček, ostali srebrno priznanje; 

 v Veseli šoli sta zlato priznanje prejeli Nina in Rebeka Cankar  z vsemi doseženimi 

točkami; 

 na tekmovanju iz Znanja o sladkorni bolezni pa je zlato priznanje prejela Tamara 

Humar, Ema Klemenčič in Erazem Stanonik pa srebrno; 

 zlato Preglovo priznanje iz kemije je prejel Erazem Stanonik; 

 iz fizike srebrno Erazem Stanonik; 

 iz astronomija srebrno Vid Treven; 
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 iz znanja nemščine srebrno Matic Likar; 

 Cankarjevo srebrno priznanje Miha Eržen; 

 srebrno priznanje iz zgodovine Miha Eržen; 

 v tekmovanju 'Zlata kuhalnica' so srebrno prikuhale Hana Vrhovnik, Nina 

Gregurovič in Zala Jesenko; 

 v tekmovanju 'Skoči z nami' v skokih z alpskimi smučmi je bil Mark Jereb drugi, 

Matevž Bogataj pa tretji; 

 v lokostrestvu – v kategoriji 'Goli lok'  je Nika Dolenc dosegla 1.mesto; 

 

Čestitke vsem učencem in njihovim mentorjem. 

 

Predstavnica 8.a razreda je vprašala ali imamo v načrtu ureditev kolesarnice? 

Ravnatelj  je odgovoril, da je za učence prostor za kolesa pod tribunami, kjer bodo hišniki popravili 

obstoječa stojala tako, da bodo primerna za kolesa z debelejšimi gumami. Zaposleni pa imajo prostor 

za kolesa pri vhodu v šolo. Pri novogradnji pa je v načrtu tudi nova kolesarnica. 

 

 

Predsednik Sveta staršev se je ob koncu šolskega leta vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje. 

 

Sestanek se je zaključil ob 18.30 uri. 

 

 

 

 

Žiri, 27. 5. 2016 

 

 

Zapisala:        Sestanek vodil: 

Damijana Jesenko       Miha Kravanja 


