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META KOŠIR
Učiteljica Slovenščine in likovne vzgoje Meta Košir je začela poklicno pot na OŠ Josipa Vandota v
Kranjski Gori, nato pa skoraj celotno delovno dobo posvetila delu na Osnovni šoli 16. decembra v
Mojstrani. Njeno delo je pustilo trajne pozitivne posledice, kajti njena ustvarjalnost in delavna
zagnanost sta bili neizčrpni. Bila je pobudnik in vodja številnih projektov, ki jih je izvajala s
svojimi učenci‚ k delu pa je znala pritegniti tudi svoje sodelavce. Meta Košir ima izreden občutek
za lepoto in vse tisto kar ima veliko vrednost v naši kulturni in naravni dediščini. S svojimi učenci
je oživila Triglavske pravljice pozabljenega avtorja Mirka Kunšiča, opozorila na izredno kmečko
arhitekturo na Dovjem in v Mojstrani, s turističnim krožkom je ponudila nešteto izboljšav turistične
ponudbe. Preko lokalnega turističnega društva je vplivala na oblikovanje podobe kraja. Kljub
vsestranski vključenosti v kulturno dogajanje v kraju je Meta Košir bila predvsem izvrstna in
predana učiteljica. Nepozabne so šolske prireditve, n.pr. predstava turističnega podmladka Vodni
krog, katerim je posvečala veliko svojega znanja in energije. Prireditev ob krajevnem prazniku in
dnevu šole, 16. decembra, je predvsem po njeni zaslugi postala najbolj obiskana v kraju. Meta
Košir se doslej ni rada izpostavljala in iskala potrditve za svoje delo v priznanjih širše javnosti. Je
samozavestna, strokovna a skromna. Za priznanje jo predlagamo njeni sodelavci, ki cenimo njen
neprecenljiv doprinos k razvoju kraja in ugledu naše šole. Hvaležni srno ji tudi zato, daje s svojim
nevsiljivim vzgledom oblikovala tudi nas, ki nadaljujemo njeno delo.
LITERARNO PODROČJE
-1984— ustanoviteljica in mentorica šolskega kulturnega društva (ŠKUD Rudi Kosmač)
Literarni krožek:
- Objavljane v glasilih, recitatorstvo, proslave
- Skrb za razvoj bralne kulture (Finžgarjeva bralna značka: 2. mesto v Sloveniji)
- Literarni natečaji
- Tekmovanja v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje (5- krat republiško zlato
priznanj e)
- Literarna srečanja (Branka Jurca, Vid Pečjak, Niko Grafenauer, Tone Svetina, dr.
Cvetek, Boris Kralj, Vitan Mal, Milena Zupančič, Slavko Pregelj, Ivan Sivec, Miha
Mate...)
- Zbiranje jezikovnega lokalnega zaklada;
- Stilska, oblikovna in mitološka analiza Mirka Kunčiča — Kjer cvetijo pravljice
(zapisi ledinskih imen, domačijskih imen, slovar narečnih izrazov);
- Šolska tematska glasila:
Oj, Triglav moj dom;
Vaška jedra;
Šmercova vodniška in romarska gostilna;
Alpska hiša — Poldetova domačija;
Naše rožce, itd.
- Ogledi gledališča in filmskih predstav (abonma v gledališču Tone Čufar)
LIKOVNO PODROČJE
- Vodenje likovnega krožka od 1970 -2004;

- Izdelava scen za proslave;
- Likovne razstave (šola, Dolik, Galerija Nova Kranj...)
- Prodajne razstave za šolske izlete
- Izdelava keramike — lončenine;
- Izdelava in poslikava čebelnjakov ter panjskih končnic;
- Ogledi razstav;
UDELEŽBA PRI LIKOVNIH NATEČAJIH
Olimpijski likovni navdih otrok — nagrada in certifikat J. A. Samarancha — suka v stalni
muzejski zbirki v Laussani, Petrol, Železnica, Planinska zveza, Evropska hiša...
- Likovna oprema šolskih glasil;
- Postavitev lesene forma vive;
- Udeležba na likovnih kolonijah;
- Izdelava panjskih končnic v glazirani glini;
- Izdelava maket (Naša vas, Šmercova hiša,)
- Vodenje delavnic keramike — (raku);
- Izdelava replik stare posode (potičnice, kozice),
- Izdelava replik preslic (del kolovrata)
- Vezenine - stan vzorci vezenja (zbiranje in izdelava)
- Izleti
TURISTIČNI PODMLADEK
- Čiščenje vasi (Zelena straža), odkrivanje črnih točk v kraju
- Čiščenje Krede
- Zasaditev šolskega vrta, dreves v parku Triglavski gaj, trebljenje parka, cvetličenje,
izdelava gredic;
- Izdelava čebelnjaka in panjskih končnic (1981)
- Organizacija turističnega dneva
- Izdelava čestitk, vabil za šolo in turistično društvo in šolo
Raziskovanje izginjajoče kulturne dediščine in učenju o pomenu le-te:
- Prezračevalne line na gospodarskih poslopjih
- Hišni portali
- Zbiranje hišnih jmen
- Zbiranje ledinskih jmen
V kolikorje v obrazcu premalo prostora za utemeljitev predloga, lahko utemeljitev podate na listu, kj bo
priloga
tega obrazca.
Datum: 23.5.2011
Podpis predlagatelja:
- Kapelice
- Staro stavbarstvo senikov
- Stavbarstvo v Radovni
- Vode
Sodelovanje na natečajih (OZN Vinica, Zeleni planet, Vodni detektiv
Večkratno tekmovanje v turizmu
-Turizmu pomaga lastna glava (zlato priznanje)
-Projekt: Od studencev do Julijane
Poučne ekskurzije:
(Avstrija, Koroška, Dunaj, Ljubljana, Bled, Radovljica...)
Aktivno sodelovanje pri zborih turističnih delavcev.

Za posebne zasluge na področju razvoja kraja in ugleda Osnovne šole 16. decembra
Mojstrana Občinski svet Občine Kranjska Gora METI KOŠIR podeljuje PRIZNANJE
OBČINE KRANJSKA GORA.

