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ZAPISNIK 

2. Seje Sveta staršev, ki je bila v četrtek, 15. 2. 2018, ob 17. uri v zbornici šole.  

Prisotni: Mateja Mavrič, Gregor Jerše, Andreja Zabel, Alenka Peternelj, Andreja Klevišar Ivančič, 

Vera Mlinar, Eva Činkole Kristan, Maja Kocjančič, Uroš Logar, Danilo Dujović, Niko Car, Dejan Kotar, 

Andreja Kristan, Tina Bokun, Anita Ahčin, Gregor Černe, Martina Gašperlin, ravnateljica Janja 

Sršen, podravnateljica Katja Perčič Košir, tajnica VIZ Vesna Rogelj Boštar 

Opravičeno odsotni: Katja Cuderman 

Dnevni red: 

1.) Pregled zapisnika 1. seje. 

2.)  Poročilo predstavnikov staršev 

3.) Razno. 

 

Dnevni red 2. seje Sveta staršev je bil soglasno sprejet.  Predsednik predlaga, da se o določenih 

vprašanjih, ki jih je prejela ravnateljica razpravlja v točki razno. 

 

 

Ad 1. 

Starši soglasno potrdijo zapisnik 1. seje Sveta staršev. 

SKLEP:  Zapisnik 1. seje Sveta staršev je sprejet. 

Ad 2. 

Poročila predstavnikov staršev 

1.A. Na roditeljskem sestanku ni bilo posebnosti. 

1.B. Na roditeljskem sestanku ni bilo posebnosti. 

 

2.A. Izpostavljeno je bilo branje, kot osnova za vse nadaljnje delo, otroci naj berejo 10-15 minut 

vsakodnevno ob prisotnosti staršev, učiteljica pripravlja bralne knjižice, kot pomoč pri osvajanju 

brale tehnike. Specialna pedagoginja bo konec januarja in ob kocu šolskega leta opravila test 

branja.  
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 Matematično tekmovanje KENGURU 

Odgovor ravnateljice: Tekmovanje je namenjeno vsem učencem. V prvi triadi učiteljice opravijo dva 

pred testa na podlagi katerih izberejo približno tretjino učencev. Kljub temu se tudi ostali učenci 

lahko udeležijo tekmovanja, ča tako precenijo njihovi starši. V drugi in tretji triadi pa se tekmovanja 

udeležijo vsi, ki so predhodno obiskovali dodatni pouk. 

2.B. Pogovarjali so se o pisnih obvestilih učitelju. O odsotnosti otroka je treba učitelja ustno ali 

pisno obvestiti najkasneje v petih dneh. Obvestilo je vedno treba napisati tudi, kadar starši ne 

želijo, da otrok telovadi oz. odhaja domov drugače, kot vsak dan. 

3.A. V razredu ni posebnosti. Skupaj s 3. b. smo imeli uvodno predavanje o zobni higieni, ki je bilo 

zelo zanimivo, pohvala izvajalcu. 

 Na roditeljskem sestanku je učiteljica opozorila na vzgojno problematiko, ki se kaže v času 

popoldanskega varstva. Starši, so predlagali naslednje ukrepe: 

- Starše šola obvesti že ob prvem vpisu v belo knjigo. 

- Vsi starši se bomo z otroci pogovorili o primernem vedenju. 

- Ob konfliktu naj se nemudoma skliče soočenje vseh vpletenih.  

4.A. Predstavnica razreda je povedala, da so se na roditeljskem sestanku pogovarjali predvsem o 

taboru, ki je bil organiziran od 29. 1 2018 do 2. 2. 2018. 

4.B.  Predstavnica staršev se je prav tako zahvalila razredničarkama 4.a. in 4.b. za ažurno 

obveščanje prihoda iz tabora. Starši so izredno zadovoljni z novo spletno stranjo. Starši so izrazili 

željo, da bi učencem organizirali tečaj iz POWER POINTA, proti plačilu, morda v okviru interesnih 

dejavnosti, izbirnih predmetov. 

5.A. Predstavnica razreda ni bila prisotna. 

5.B. Predstavnik razreda je povedal, da bilo v okviru roditeljskega sestanka bilo organizirano 

Predavanje o ustni higieni, učenci 5. razredov si zelo slabo čistijo zobe. Učni uspeh razreda je 

dober, v razredu ni posebnosti.  

6.A. Predstavnik razreda g. Dujović je bil na roditeljskem sestanku, ki je potekal pred Svetom 

staršev odsoten. Zato je o pereči problematiki poročala ga. Kocjančič na željo staršev, ki so bili na 

roditeljskem sestanku prisotni. Najprej je bil za učence 6. razredov organiziran skupni sestanek, ki 

se je nanašal na zimsko šolo v naravi. Profesor g. Palovšnik je izčrpno in jasno prenesel vse 

informacije staršem. Starši 6.a. razreda so roditeljski sestanek nadaljevali v svoji učilnici.  Starše 

zanima, kaj lahko stori vodstvo šole glede želje po zamenjavi razredničarke. 
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Starši so mnenja, da je pustno rajanje del kulture in običajev, zato želijo, da šola vsako leto 

organizira aktivnosti učencev ob pustovanju. 

Predstavnik razreda g. Dujović je izpostavil tudi ekskurzijo v London, učenci so se pri učiteljici 

Gramc Zupan navdušeno vpisovali v sezname. 

Kot je povedal je že dobil, prijavnico agencije TWIN, v okviru katere bi učenci potovali. 

Odgovor ravnateljice: Glede zamenjave razredničarke, prosim za pisno opredelitev staršev razreda. 

Sklep: Pustno rajanje mora biti organizirano vsako leto za vse učence.  

6.b. Predstavnik staršev je povedal, da je bil zimski tabor dobro predstavljen. Razredničarka je 

povedala, da so učenci dosegli relativno dober učni uspeh pri vseh predmetih. Glede na to, da gre 

za številčen razred, v razredu ni večjih problemov. Učenci so složni, odgovorni in si med seboj 

pomagajo. Poudarila je, da je prisotnost na dopolnilnem, dodatnem pouku, razredni uri obvezna. 

Učenci, ki bodo pri teh urah manjkali, bodo dobili neopravičeno uro. 

7.A.  Predstavnik sveta staršev je povedal, da je razred ocenjevalno obdobje zaključil uspešno. Šola 

v naravi bo potekala v CŠOD Breženka od 11. 6. do 15. 6. 2018, znesek 120 EUR bi nekateri starši 

želeli plačati v enem znesku, drugi pa razdeljeno na tri obroke.  

Odgovor ravnateljice: Starši lahko plačajo celotni znesek na eni položnici. V treh obrokih, bo plačilo 

v juliju, avgustu in septembru. 

Na roditeljskem sestanku je bil izpostavljen tudi prekratek čas odmora za kosilo, saj naj učenci ne 

bi imeli dovolj časa, da kulturno pojedo (obrazložitev pod točko razno).  

7.B. Predstavnica razreda je povedala, da ni dobila nobenih vprašanj staršev. V razredu ni 

problemov, učenci s strani razredničarke pohvaljeni.  

8. A.  Starši smo bili seznanjeni z delom razreda v prvi polovici šolskega leta. Starši smo bili 

obveščeni, da se lahko udeležimo informativnih dni,  ki so potekali na srednjih šolah. Nekaj 

pripomb zaradi jedilnika (preveč bio hrane) in količine hrane, predvsem pri malici (odgovor pod 

točko razno). 

8. B. V razredu ni večjih težav. Z učiteljem Demšarjem so starši zelo zadovoljni, saj funkcijo 

razrednika opravlja zelo strokovno in odgovorno. Med njim in učenci vlada topel odnos. V razredu 

si vseskozi prizadeva za vzpostavitev dobre klime. Razrednik je med učenci izvedel anketo na temo 

nasilja. 

9. A. Razred je učno uspešen. Vpis v srednjo šolo sta zaradi odsotnosti svetovalne delavke 

predstavila razrednika. Ali se mogoče da vprašati na ministrstvo, zakaj je datum NPZ predviden na 

4. 5. 2018, ali se NPZ-je morda lahko prestavi? Kdaj je predviden datum valete in zadnji šolski dan 
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za učence 9. razredov? Nekateri učenci in starši se pritožujejo, da so odmori za malico prekratki. 

Pritožbe tudi glede jedilnikov, češ da niso raznovrstni. Porcije naj bi bile premajhne, po drugi strani 

pa se veliko hrane meče stran. Treba bi bilo ugotoviti kaj in koliko hrane se zavrže. (odgovori v 

točki razno). 

9. B.  V razredu ni težav. Učenci so zelo zadovoljni, ker je bil ples dobro obiskan in si v kratkem 

želijo še enega. Starši so izrazili željo, da se jim posreduje prezentacijo poklicne usmeritve 

(predavanja, ki bi ga morala izvesti šolska svetovalna delavka). 

Ad 3.  

Točka razno je bila namenjena razjasnitvi določenih vprašanj kot smo se domenili na začetku seje. 

Ravnateljica je povedla, da je gospoda Kotarja, kot predsednika Sveta staršev povabila, da si skupaj 

ogledata in ugotovita, ali imajo učenci na razpolago dovolj časa za kosilo. Ravnateljica je še enkrat 

opisala, kako kosilo časovno poteka. Včasih je kosilo potekalo ob 12.40, učenci so imeli na voljo 20 

minut časa. V 20 minutah so bili v jedilnici učenci od 5. do 9. razreda in so resnično zadnji šele tik 

pred zvonjenjem prejeli obrok, ki so ga morali še pojesti. Takrat so učenci zamujali k pouku.  Vedeti 

moramo, da je bilo v preteklosti veliko manj kosil (cca. 150-200), v letošnjem letu vsakodnevno 

kosi 350 učencev. V želji po rešitvi problematike smo iskali možne rešitve. Mnoge šole imajo 

možnost kosila šele po pouku. Odločili smo se, da možnost, da učenci kosijo med poukom ostane, 

lahko pa kosijo po pouku.  Tako se je kosilo v letošnjem letu organiziralo v dveh odmorih. V prvem 

odmoru gredo na kosilo učenci 6. in 7 razredov, v drugem odmoru 8. in 9. razred. Naenkrat je v 

jedilnici okoli 60 učencev. Kosilo traja 15 minut, učenci pa so pridobili še en 15 minutni rekreativni 

odmor, ko zapustijo šolo in se družijo na svežem zraku. Seveda imajo učenci možnost za kosilo tudi 

po koncu pouka, saj je kuhinja odprta do 13.45 ure. Izkazalo se je, da se je le malo učencev odločilo 

za možnost kosila po pouku, povedali so, da jim odgovarja, da kosijo med odmori. Učitelji povedo, 

da učenci ne zamujajo k pouku oziroma se to le redko zgodi. Takšne zamude opravičimo. 

20 minutni odmor v dveh delih v tem šolskem letu ni možen zaradi organizacije avtobusnih 

prevozov. 

Včasih je v jedilnici vladal kaos, danes učenci kosijo praktično v tišini, na voljo pa imajo še en 

rekreativni odmor več.  

Predsednik sveta staršev gospod Kotar je povedal, da je bil prisoten ves čas kosil, saj jim je na 

roditeljskem sestanku ga. Vodopivec povedala, da otroci zamujajo v razred, ker naj ne bi imeli 

dovolj časa za kosilo. G. Kotar ugotavlja, da imajo pri takšni organiziranosti kosil učenci več kot 

dovolj časa. Ga Bokun je predlagala, da se med učence razdeli anketa, ki bi vsebovala tudi 

vprašanje » Ali imaš dovolj časa, da poješ kosilo?«.  
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Ravnateljica je povedala, da je preko elektronske pošte prejela dopis s strani predstavnice 8.b 

razreda, ki je omenjen dopis le posredovala kot vprašanje vodstvu šole. Dopis je podpisan z 

besedami »starši OŠ Predoslje Kranj«. V prijavi pisec navaja, da je 15 minut časa za kosilo premalo, 

zahteva podaljšani čas kosila na 30 minut, to naj bi narekoval Zakon o osnovni šoli oziroma 

Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 

Ravnateljica tako ugotavlja, da je bil anonimen poziv mnenje s strani enega starša. 30 minutni čas 

je v smernicah res omenjen, šola ga zagotavlja, saj učenci kosilo lahko v miru zaužijejo po 

končanem pouku. 

Sklep: Člani Sveta staršev prijav in pozivov, ki so podane anonimno ne bodo obravnavali, tudi 

vodstvu šole nanje ni potrebno odgovoriti. 

Pritožba glede raznovrstnosti jedilnikov.  

Jedilniki so kvalitetno sestavljeni, z letošnjim letom je na jedilniku veliko novosti, pri oblikovanju 

jedilnika lahko sodelujejo tudi učenci sami. Na tem mestu se je oglasila tudi ga. Ahčin, ki je 

povedala, da je eden izmed staršev jedilnike naše šole nesel pokazat na inštitut, kjer ugotavljajo, 

da so naši jedilniki izvrstni. 

Datum valete in konca pouka za devetošolce. 

Kot je bilo dogovorjeno na prvi seji Sveta staršev ostaja datum valete 15.6.2018, kar je tudi zadnji 

šolski dan za devetošolce.   

Za konec sta ravnateljica in pomočnica ravnateljice podali še naslednje informacije: 

 Zbiralne akcije papirja so uspešne. Kot je bilo dogovorjeno na prvem roditeljskem sestanku 

vsak izmed učencev vsaj 3x prinese cca. 5 kg papirja, denar bo namenjen papirnim 

gradivom, ki jih potrebuje šola. Pohvaljeni starši in učenci za vse prispevke.  

 Zahvala staršem za tako številčno udeležbo na bazarju in novoletnem koncertu, zbrana 

sredstva bodo namenjena nadaljevanju obnove zunanjega igrišča.   

 Nova je šolska spletna stran, ki jo je oblikovala nova učiteljica matematike ga. Remic. 

 Na povezavi solskepoti.avp-rs.si si lahko ogledate varnost šolskih poti.  

 Načrtovan tabor za nadarjene učence tudi v letošnjem šolskem letu ne bo organiziran, ker 

med učenci ni interesa. Za nadarjene učence bodo organizirane tekom šolskega leta 

različne dejavnosti (ogled jedrskega reaktorja, hiša eksperimentov..) Komentar gospe 

Bokun: kako je mogoče, da ni interesa. S tem ko si nadarjen, bi moral učenec dobiti tudi 

zavedanje, da lahko družbi nekaj prispeva( npr. učenje starostnikov računalništva).  
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 Predstavnike sveta staršev ravnateljica prosi, da obvestijo svoje razrede o pričetku Akcije 

zbiranja zamaškov. Zamaški se bodo zbirali za našo upokojeno sodelavko Renato Starič- 

pomočnico vzgojiteljice, ki potrebuje novo opornico. 

 Ravnateljica je predstavnike Sveta staršev seznanila s kadrovskimi spremembami. Profesor 

glasbe, g. Bitežnik je s 1. 1. 2018 podal odpoved delovnega razmerja, namesto njega je šola 

zaposlila učitelja glasbe Žiga Kerta. 

 Na porodniško je v mesecu februarju odšla učiteljica Aleksandra Jušič, nadomešča jo nova 

učiteljica Nika Lampret.  

 V mesecu maju na porodniško odhaja učiteljica 3. razreda Mojca Jelenc. 

 Namesto učiteljice biologije in gospodinjstva Tadeje Perčič je šola zaposlila novo učiteljico, 

Majo Lah. 

 Učiteljica Irena Gramc Zupan po počitnicah odhaja na bolniško, zaradi zdravljenja po 

operativnem posegu. Nadomeščala jo bo učiteljica angleščine, ki jo je nadomeščala že v 

lanskem letu, Urška Soklič, ure nemščine bo nadomeščala učiteljica Monika Habe. 

 Dalj čas bo bolniško odsotna tudi šolska svetovalna delavka, nadomešča jo svetovalna 

delavka, Katja Zobavnik. 

 V razpravi glede dobrodelnih prireditev je bil podan zanimiv predlog o izvedbi 

valentinovega plesa za učitelje in starše. Dogovorili smo se, da ga poskusno izvedemo v 

prihodnjem šolskem letu. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta staršev: 

Vesna Rogelj Boštar         Dejan KOTAR 

26.2.2018 


