
 

 

 

   

Številka: 900-1/2019/17 

Datum: 8. 10. 2019 

 

 

 

 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV 

 

 

Prva seja Sveta staršev je bila v sredo, 25. 9. 2019, ob 17. 30 v zbornici šole.  

 

Prisotni: Andreja Kranjc, Boštjan Smukavec, Gregor Dolenec, Andrej Kosi, Tamara Trelc, 
Gregor Jerše, Karin Kompare, Darja Roblek, Sabina Gabrijel, Andreja Klevišar Ivančič, 
Maja Kocjančič, Katja Cuderman, Uroš Logar, Saša Perčič, Danilo Dujović, Dejan Kotar, 
Mateja Koprivec, ravnateljica Janja Sršen, pomočnica ravnateljice Katja Perčič Košir, 
tajnica VIZ Vesna Rogelj Boštar. 

Opravičeno odsotni: Martina Gašperlin, Eva Činkole Kristan 

 

Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti seje. 
 
2. Potrditev dnevnega reda. 
 
3. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje. 
 
4. Pregled realizacije sklepov. 
 
5. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/2019. 
 
6. Predstavitev in sprejem LDN za šolsko leto 2019/2020. 

 

7. Pregled in sprejem Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 
 
8. Poročilo predstavnikov razredov. 
 
9. Razno. 



 

 

 

   

 

Pozdrav ravnateljice in zahvala ga. Maji Kocjančič, ki je bila pripravljena priskočiti na 
pomoč pri prenovi celostne grafične podobe šole.  

 

Ad. 1 
 
Predsednik Kotar je pozval Svet staršev, k izvolitvi novega predsednika. Svet staršev je 
soglasno potrdil, da tudi v letošnjem šolskem letu predsednik ostaja g. Dejan Kotar. 
Predsednik ugotovi, da je prisotnih večina članov in ugotovi sklepčnost seje. 
 

Ad. 2 
 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 

Ad. 3 
 
Starši so soglasno potrdili zapisnik zadnje seje šol. leta 2018/19. 
 

 

Sklep:  Zapisnik Sveta staršev 3. seje šolskega leta 2018/19 je bil sprejet. 

 
Ad. 4 
 
Na pretekli seji ni bilo nerazrešenih pobud in vprašanj.  
 

Sklep: Sklepi so realizirani. 

 

Ad. 5 
 
Ravnateljica je predstavila poročilo o LDN preteklega šolskega leta, ki so ga vsi člani 
Sveta šole prejeli pred sejo v pregled v e- obliki.  
Ga. Klevišar Ivančič je opozorila na tiskarsko napako v LDN v rubriki NPZ, pri angleščini. 
Napaka se bo popravila. 
Naši učenci so bili tudi v preteklem šolskem letu uspešni, kar 14 učencev je bilo odličnih 
vseh devet let. Tudi veliko drugih učencev posegalo po najvišjih priznanjih na raznih 
tekmovanjih.  
V preteklem letu smo z zbiralno akcijo papirja zbrali 2.502,00 €. Za ta znesek je šola kupila 
didaktične pripomočke za pouk fizike in naravoslovja. 

 



 

 

 

   

Ad. 6 
 
Ravnateljica je predstavila LDN za šolsko leto 2019/2020, ki so ga predstavniki staršev 
prejeli kot gradivo v predogled.  
Ravnateljica je na kratko predstavila vsebino. V letošnjem šolskem letu je na šoli 20 
oddelkov. Šola ima 3 osme in 3 četrte razrede, skupaj 445 učencev. V 6. in 7. razredih 
pouka ne izvajamo v heterogenih skupinah zaradi organizacijskih razlogov oziroma zaradi 
prostorske stiske. Heterogene skupine v celoti ostajajo v osmih in devetih razredih. 
Ravnateljica je prestavila večje šolske projekte, predvsem Formativno spremljanje z 
inkluzivno paradigmo in Poskus uvajanja novega Koncepta razširjenega programa.  
Učenci višje stopnje so dobro sprejeli rekreativna odmora. V letošnjem šolskem letu se je 
rekreativni odmor uvedel tudi v prvi triadi. 
Novoletni bazar bo potekal letos 15. 11. 2019, vezan je na tradicionalni slovenski zajtrk, 
rdeča nit bo ohranjanje slovenske kulture in tradicije.  
 

Zimska šola v naravi za učence 6. razredov bo izvedena v Cerknem v terminu od 2. 3. 
2020 do 6. 3. 2020. Poletna šola v naravi za učence 5. razredov pa od 18. 5. 2020 do 22. 
5. 2020 v Bašaniji- Zatišju na Hrvaškem. Poletno šolo v naravi v Zatišju, ki se je prvič 
izvedla v lanskem šolskem letu, so starši zelo pohvalili. 

Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali z zbiralnimi akcijami papirja, sredstva bodo 
namenjena nakupu učnih pripomočkov in opreme.  

Ravnateljica je prisotne seznanila z novo kadrovsko zasedbo. Zaposlili smo novo čistilko, 
specialno pedagoginjo, učiteljico geografije, učitelja v OPB, učiteljico matematike.  

Ravnateljica je prisotne opomnila, da lahko preko e-Asistenta 
https://www.easistent.com/podarimalico podarijo sredstva za plačilo obrokov, predvsem 
kosila. Starši, ki bi potrebovali pomoč, naj o tem obvestijo svetovalno službo. 

 

Sklep: Predstavniki staršev bodo seznanili svoj razred, da je mogoče podariti 
sredstva za namen pomoči pri plačilu šolskih obrokov preko eA. 

 

Ravnateljica je obvestila vse prisotne, da bo Svet zavoda obravnaval in sprejemal 
posodobljena dokumenta Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda. Starši si bodo oba 
dokumenta po sprejetju lahko ogledali na spletni strani šole. 

 

Sklep: Šola bo starše preko eA obvestila o prenovljenih dokumentih. 

 

Predstavnik 8.c razreda je opozoril, da so na šoli dvojna merila glede uporabe telefona oz. 
da nekateri učitelji dovolijo, da v času prostih ur učenci uporabljajo telefone (kadar imajo 

https://www.easistent.com/podarimalico


 

 

 

   

učenci med posameznimi predmeti prosto uro so v učilnici, kjer se lahko učijo, delajo 
domače naloge, uporabljajo telefon). 

Ravnateljica je odgovorila, da bo preverila, kako je z uporabo telefona v dežurni učilnici. 
Telefona se v šoli ne sme uporabljati. Uporaba je dovoljena le v primeru, ko so učencem 
izrecno naročeni telefoni, ki jih uporabijo za namen pouka (razne aplikacije za preverjanje 
znanja). 

Svet staršev je že v lanskem letu sprejel sklep, da naj učenci mobilnih telefonov ali ostalih 
naprav na dnevih dejavnosti, taborih, ne uporabljajo.   

 

G. Jerše je vprašal ali pravilo prepovedi fotografiranja velja? 

Ravnateljica je pojasnila, da je vsakršno fotografiranje, snemanje v šoli s strani učencev 
prepovedano. Odrasli moramo spoštovati določila GDPR in upoštevati varstvo podatkov.  
Nekateri starši niso podali soglasja, da se fotografija njihovega otroka javno objavi (objava 
na spletni strani šole ipd.), kar pomeni, da moramo biti zelo previdni pri objavljanju raznih 
prispevkov na šolski spletni strani in v šoli.  

 

Ga. Koprivec je vprašala ali v letošnji generaciji 9. razredov ni namenjeno nobenega 
ozaveščevalnega programa oz. delavnic o nevarnosti spleta? 

Ravnateljica je povedala da so preventivne delavnice načrtovane za vse razrede in sicer s 
področja zdravja in s področja odvisnosti. 

 

Vsebine po razredih: 

3. Zasvojenost, Miha Kramli. 

4. Ne bodi ovčka na spletu, razredničarki. 

5. Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij, Safe.si - Center za varnejši 
internet. 

6. Spletno ustrahovanje in spletna etika, Safe.si - Center za varnejši internet. 

7. Lažne informacije in prevare na internetu, Safe.si - Center za varnejši internet. 

8. Zasvojenosti in odnos do psihoaktivnih snovi, Miha Kramli. 

Spletno nasilje in ustrahovanje, Safe.si - Center za varnejši internet. 

9. Alkohol in mladi, Miha Kramli. 

 

Prav vsi razredniki pa imajo navodilo, da na razrednih urah obravnavajo tudi vsebine o 
nevarnostih iz spleta. 

 



 

 

 

   

Sklep: Predstavniki Sveta staršev so soglasno potrdili, da telefonov učenci na dnevih 
dejavnosti ne smejo imeti s seboj, razen, če niso nujni zaradi pouka. 

Kadar učenec uporablja telefon v šoli kljub prepovedi in mu je le ta odvzet, razrednik preda 
ugasnjen telefon v tajništvo. Razrednik o odvzemu obvesti učenčeve starše. Starši po 
predhodnem dogovoru z razrednikom o načinu in terminu prevzema lahko prevzamejo 
telefon tudi v tajništvu šole do 15. ure.  

 

Sklep: Predstavniki Sveta staršev so soglasno potrdili LDN za šolsko leto 
2019/2020.  

 

Ad. 7 
 
Sklep: Predstavniki Sveta staršev so soglasno potrdili prenovljen Vzgojni načrt in 
Pravila šolskega reda. Dogovorjeno je, da predstavniki starše opozorijo na preučitev 
posodobljenih dokumentov.   

 
Ad.8 
 
9.B Na roditeljskem sestanku ni bilo posebnosti. Predstavnica razreda ni dobila vprašanj, 
mogoče tudi zato, ker so bile motnje v delovanju eA. 
 
9.A Predstavnik je povedal, da v razredu ni posebnosti.  

8.C Predstavnik razreda je povedal, da na roditeljskem sestanku ni bilo posebnosti.  

8.B Predstavnica razreda je pohvalila razrednika. S strani staršev ni bilo pripomb. 

8.A Predstavnica razreda je povedala, da imajo novo razredničarko, ki je učiteljica 
matematike in fizike. Učni program je podrobno predstavila. Starše je zmotilo, da je 
učiteljica dejala,da v eA ne bo vpisovala domačih nalog. Veliko staršev ima namreč 
naročen plačljiv program eA ravno z namenom, da so z delom svojega otroka sproti 
seznanjeni.  

Ravnateljica je pojasnila, da so učitelji seznanjeni, da v program eA vpisujejo domače 
naloge. Prav tako učitelji domačo nalogo pregledajo in podajo informacijo staršem, če je 
učenec imel domačo nalogo. Domača naloga je učencem podana s ciljem utrjevanja snovi 
in je smiselna le, če učenec o svojem delu pridobi povratno informacijo.   

7.B Brez posebnosti. 

7.A Predstavnica razreda je izpostavila vprašanje, kako je z angleščino, na splošno slovi 
OŠ Predoslje kot šola, kjer imajo učenci v srednji šoli zelo slabo podlago. 

Ravnateljica je odgovorila, da je šola na področju znanja angleškega jezika v zadnjih letih 
naredila korenite spremembe. V preteklosti je bilo res kar nekaj negativnih pripomb s strani 



 

 

 

   

staršev glede znanja oziroma glede zahtevnosti pouka. Z delom učiteljev in učencev pri 
angleščini je ravnateljica zelo zadovoljna. Podatki nacionalnih preverjanj znanja kažejo, da 
je znanje naših učencev nad povprečjem. Analiza rezultatov lanskega NPZ je pokazala, da 
so tudi učenci z nižjimi ocenami pri angleščini test NPZ zadovoljivo pisali. Ravnatelj 
kranjske gimnazije je vsako leto pošiljal podatke o uspehih naših učencev in ni nikoli 
izpostavil odstopanj pri znanju angleščine. Nasprotno, naši učenci so bili vedno zelo 
pohvaljeni kot uspešni učenci z dobrim znanjem.  

Kot pri vseh predmetih je tudi pri učenju jezika potrebno vložiti trud in veliko delati v šoli in 
tudi doma. 

Predstavnica razreda je opozorila tudi, da se roditeljski sestanki nižje in višje stopnje 
prekrivajo. 

Ravnateljica se je za situacijo opravičila. V letošnjem letu smo izvedli sestanke ločeno, a 
se je kljub temu pripetilo podvajanje. V preteklih letih smo 1. roditeljski sestanek izvedli po 
skupnem predavanju in je bil res problem zaradi prekrivanj. Ob tem je izpostavila tudi 
problem neudeležbe staršev na predavanjih, ki so namenjena staršem.  

Prisotni so razpravljali, zakaj je udeležba na predavanjih kljub kvaliteti iz leta v leto manjša. 
Starši so podprli predlog ravnateljice, da se predavanja izvedejo v sodelovanju z drugimi 
kranjskimi šolami in naj bodo enkrat na eni in drugič na drugi šoli. 

 

Sklep: V prihodnjem šolskem letu bomo poskušali predavanja za starše organizirali 
v sodelovanju z ostalimi kranjskimi šolami. 

 

6.B  Predstavnica je povedala, da je učiteljica nastopila zelo strogo, roditeljski sestanek je 
potekal v precej dramatičnem vzdušju. Predstavnica je izpostavila problematiko udeležbe 
na pripravah za Cankarjevo tekmovanje. Starši so povedali, da imajo takrat, ko potekajo 
priprave za Cankarjevo tekmovanje, učenci pouk in druge dejavnosti, drugega termina pa 
učiteljica ni uspela najti. Prav tako je starše zmotil odnos učiteljice do vpisovanja domačih 
nalog v eA. Glede na to, da razred ni problematičen, starši izražajo pomisleke ali strah, da 
je učiteljičina avtoriteta pretirana. 

Ravnateljica je odgovorila, da do sedaj nikoli ni bilo težav v odnosih z gospo učiteljico, ki je 
bila v preteklosti že razredničarka. Pri svojem delu je zelo strokovna, zato ravnateljica 
meni, da je strah staršev in učencev morda neupravičen. Ravnateljica se bo z gospo 
pogovorila. 

 

6.A Predstavnica razreda je bila opravičeno odsotna. 

5.B V razredu ni posebnosti. Učenci so kljub mešanju razredov zadovoljni. 

5.A V razredu ni posebnosti. Učenci so kljub mešanju razredov zadovoljni. 

 



 

 

 

   

4.C Brez posebnosti v razredu. Starše zelo veseli, da so učenci ostali v treh oddelkih. 

4.B Predstavnica razreda je bila opravičeno odsotna. 

4.A V razredu ni posebnosti. Na roditeljskem sestanku je eden od staršev predlagal, da se 
na občino naslovi prošnjo za umirjanje prometa mimo šole. Predlagano je bilo tudi, da bi v 
času, ko večina otrok hodi domov, npr. med 14. in 15. uro, policisti večkrat merili hitrost 
prometa, ter da bi zaprosili občino, da bi namestila radar oziroma vsaj  škatlo za radar. 

Dodatno je bila izpostavljena nevarnost prečkanja ceste, ko avtobus ustavi na postajališču. 

Starši predlagajo, da avtobus počaka toliko časa na postaji, da učenci prečkajo cesto pred 
njim. V prvem tednu ko so povsod policaji se to izvaja kasneje pa več ne. 

Ravnateljica je odgovorila, da bo naslovila prošnjo na policijo, MOK (redarska služba), 
Arrivo, kaj se lahko stori glede varnosti.  

 

3.B V razredu ni posebnosti. 

3.A Brez posebnosti. 

2.B V razredu ni posebnosti. Starši so pohvalili prenovo spletne strani. 

2.A V razredu ni posebnosti. 

1.B Prvi roditeljski sestanek, je potekal brez posebnosti. Starše je zmotilo le podpisovanje 
ogromnega števila obrazcev. Ali se ti obrazci res ne morejo poslati preko eA? 

Ravnateljica je povedala, da žal ne gre drugače. Nujno je podpisati vso dokumentacijo, ki 
se hrani na šoli naslednjih devet let. 

1.A Predstavnica staršev je povedala, da je roditeljski sestanek potekal brez posebnosti. 
Starši so izpostavili, da so učenci v času podaljšanega bivanja veliko v telovadnici ali 
učilnici kljub lepemu vremenu. Zakaj niso zunaj? 

Ravnateljica je odgovorila, da učenci naše šole v veliki meri izkoriščajo zunanje prostore 
za pouk. V tem letu smo uvedli še rekreativni odmor, ki ga, če le dopuščajo vremenske 
razmere, preživijo zunaj. Tudi v času podaljšanega bivanja so učenci po šolski malici 
veliko zunaj. Čas po kosilu je namenjen domači nalogi, učenju, obisku raznih dejavnosti. 
Ob 14.30 je popoldanska malica, nato pa večinoma odidejo na prosto.  

Ravnateljičin odgovor so podprli tudi drugi starši. Odvisno je, kdaj se po otroka pride. Če 
starš pride takoj po kosilu, so učenci resnično v razredu in delajo domačo nalogo, se učijo, 
ustvarjajo ipd.  

 

Ad.9 

Pod točko razno ni bilo posebnosti.  

Predstavniki staršev so preko elektronske pošte soglasno potrdili nakup zobnih past za 
učence razrednega pouka, ki jih bo kupila šola, strošek bo pripisan na položnici. 



 

 

 

   

Na seji smo se pogovarjali glede komunikacije med starši preko eA, ki trenutno ne deluje. 

S strani podjetja eAsistent smo bili pretekli teden obveščeni, da je bila zaradi zagotavljanja 
varstva osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in navodilih, 
ki so jih ob inšpekcijskem nadzoru prejeli s strani Urada informacijskega pooblaščenca, 
možnost pošiljanja sporočil med starši oz. skrbniki v oddelku do nadaljnjega 
onemogočena. To velja tudi za komunikacijo predstavnikov sveta staršev. 

Starši pa lahko še vedno pošiljate sporočila iz e-Asistenta za starše razredniku, učiteljem, 
vodstvu in svetovalni službi. 

V podjetju e-Asistent iščejo rešitev, ki vam bo zagotavljala varno komunikacijo skladno s 
Splošno uredbo in bo potrjena tudi s strani Urada informacijskega pooblaščenca. 

Takoj, ko bodo na tem področju znane novosti, vas bomo obvestili. 

 

 

 

 

Zapisala:                            Predsednik Sveta staršev: 

 

Vesna Rogelj Boštar         Dejan KOTAR 

 

 

Predoslje, 5.10.2019 


