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Številka: 900-1/2018-1 

Datum: 20. 9. 2018 

ZAPISNIK,  

1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2018/19, 
ki je potekala v četrtek, 20. 9. 2018, ob 1800 uri v učilnici številka C5  

na Osnovni šoli »Jožeta Krajca« Rakek. 

 

Prisotni: Matjaž Mršek, Ana Vrhovnik, Marijana Mladenović, Karla Kovšca, Matevž Urbas, 

Tatjana Vrščaj Vodošek,, Barbara Šivec, Barbara Udovič, Miloš Pohole, Bojana Lavrič,  

Mojca Ivančič, Boris Bajt, Dušanka Petrović, Tjaša Brezec, Andreja Krpan 

Opravičeno odsotni: Joža Obreza 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, pomočnica ravnateljice Irena Mele, Marina 
Švigelj 

Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 

Gospa Tjaša Brezec je pozdravila člane sveta staršev in prebrala  

predlagani dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 3. seje sveta staršev (24. 4. 2018)  
2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2017/2018 
3. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 
4. Obravnava Razvojnega načrta šole 2018/19 
5. Imenovanje predstavnikov staršev v Upravni odbor Šolskega sklada Rakec  
6. Razno 

 

Gradiva za 2., 3. in 4. točko  1. redne seje sveta staršev so člani v pregled prejeli na njihove 

elektronske naslove. 

Kt1.)  Zapisnik sveta staršev 3. redne seje je bil sprejet korespondenčno v mesecu 

aprilu, na podlagi česar se šteje, da je zapisnik potrjen. Z dvigom rok so člani sveta 

staršev zapisnik soglasno potrdili. 

Kt2.) Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu za leto 2017/18 je predstavila 

ravnateljica.  

 Razprava: 

Gospa Barbara Udovič je pohvalila, da šola v svoj program vključuje veliko 

prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti. 

V poročilu je opazila, da so se dosežki pri NPZ glede na prejšnja leta malo 

poslabšali. Zanima jo, ali je to le slučaj ali bi bilo potrebno kaj ukrepati, da bi se 
rezultat izboljšal.
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Gospa Irena Mele je povedala, da se rezultatov ne da primerjati, ker so v 

preverjanje vsako leto vključeni drugi otroci in je drugačna zahtevnost nalog. Pouk 

izbranih predmetov poučujejo iste učiteljice. Glede na dosežene rezultate, ki so še 

vedno nad povprečjem v Sloveniji, je mnenja, da je to le slučaj in da malo nižji 

rezultati niso zaskrbljujoči. Učitelji, ki poučujejo izbrane predmete, se zelo trudijo 

in z učenci zelo resno izvajajo priprave na NPZ-je celo šolsko leto. 

 Gospoda Miloša Poholeta preseneča nizko število zaposlenih, ki so prijavljeni na 
šolsko prehrano. Zanima ga tudi, ali so cene za zaposlene enake kot za otroke. 

Ravnateljica je povedala, da so cene malice ali kosila za zaposlene trenutno višje, 

bo pa na svetu šole podala predlog za spremembo.  

Člane sveta staršev zanima porast vedenjske problematike in slabše opravljanje 

domačih nalog. 

Ravnateljica je povedala, da se je odnos do opravljanja domačih nalog poslabšal že 

v lanskem šolskem letu. Apelira na starše, da otroci domače naloge redno 

opravljajo, predvsem pa naj jih otroci naredijo sami, starši le preverijo, ali so 

napisane. Tudi pri izdelavi plakatov naj le prisostvujejo, nikakor naj ne izdelujejo 

plakatov namesto otrok.  

Gospa Barbara Šivec je potrdila, da veliko staršev opravlja domače naloge namesto 

svojih otrok. 

Gospa Irena Mele je povedala, da zakonodaja ne predpisuje sankcij za 

neopravljanje domačih nalog. Učitelj si sam postavi način, kako pritegniti otroke, 

da opravijo domače naloge. 

 

Kt3.)  Ravnateljica je članom sveta staršev predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 

2018/19.  

 Gospod Miloš Pohole predlaga, da se organizira izobraževanja za zaposlene, in 

sicer na temo invazivne rastline in cestno prometni predpisi. 

 Člani so podali mnenje, da bi na to izobraževanje povabili tudi starše. 

             Ravnateljica pove, da je šola že organizirala predavanje o invazivnih rastlinah, a 
odziva s strani staršev ni bilo. Ob zaključku šolskega leta 2017/18 je Zavod varna 

pot pripravilo delavnico za starše:Rdeča luč za starše, a je bilo prisotnih le 11 

staršev. 

 Gospod Miloš je opozoril tudi na uporabo mobilnih telefonov učiteljev med 

poukom.  

Gospa ravnateljica je povedala, da učiteljem ni dovoljena uporaba telefonskih 

aparatov v času pouka, razen če to ni nujno potrebno za njihovo delo in varnost 

otrok oziroma za pridobivanja potrebnih informacij. Posebej učitelji podaljšanega 

bivanja lahko uporabijo telefon, če je nujno potrebno poklicati katerega od staršev. 
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Pomočnica je v pojasnilo povedala, da mora tudi v času pouka spremljati klice in 

sporočila zaposlenih, ki sporočajo svojo odsotnost, ali urejati druge dejavnosti, na 

podlagi katerih pravočasno organizira nadomeščanja oziroma poišče potrebno 

rešitev za nemoten potek pouka na šoli. 

Učitelji lahko telefone uporabljajo tudi kot pripomoček (štoparica, računalo, …), 

kličejo za pomoč, če jo potrebujejo oziroma se med seboj obveščajo… 

 Gospa Barbara Udovič ugotavlja, da za učence 4. in 5. razreda ni organiziranih 

tekmovanj,  kot so tekmovanja za Cankarjevo priznanje, logiko, … 

Izraža željo, da bi  se tudi te učence vključilo na tekmovanja, ker je v tem obdobju 

opazna luknja. V LDN naj se vključi tudi logika in tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje za učence 4. in 5. razreda. 

Ravnateljica pojasni, da se bo logika še vpisala, saj nismo vedeli, če jo bomo izvajali, 

prav tako bo z letošnjim šolskim letom prvič potekalo Cankarjevo tekmovanje za 

vse učence od 1. – 9. razreda (sklep razvojnega tima projekta OBJEM). 

 Opozorila je tudi, da v LDN-ju ni e-naslova Nastasje Škerlj Grat. 

 Gospa Barbara Udovič je izrazila mnenje, da bi se na spletni strani šole pogosteje 

objavljajo novice o otrocih, ki so na taborih ali šoli v naravi. Vesela bi bila tudi, če 

bi učitelji objavljali njihove fotografije. Mnenja je tudi, da se staršem ne prepove 

pisati pošte svojim otrokom v času bivanja na taborih ali šoli v naravi, saj je to 

neutemeljeno. 

 Gospa Barbara Šivec je povedala, da se ji zdi pomembneje, da v tem času otroci 

uživajo in pridno delajo, da se imajo lepo. Potrebno je le vedeti,  da so otroci srečno 

prispeli in da dobro skrbijo za njih.  

Učitelji naj dobro opravljajo svoje pedagoško delo in poskrbijo za varnost otrok, ki 

so vključeni v program dejavnosti.  

Starši so tudi povedali o dobrih vtisih otrok, ki so se udeležili tabora doživljajske 

pedagogike v lovski koči v Zelšah. 

 Gospo Barbaro Udovič je zanimalo tudi, zakaj potrdila o interesnih dejavnostih ne 

vključujejo dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji mentorji. 

Gospa Irena Mele je povedala, da se dejavnosti vodijo v aplikaciji Lopolis. Ker 

zunanji mentorji nimajo gesla za dostop v to aplikacijo, svoje dejavnosti v njej ne 

morejo voditi in posledično njihovih dejavnosti ni na seznamu. 

Gospa Karla Kovšca pove, da jedilniki niso usklajeni s smernicami zdrave prehrane. 

Na objavljenih jedilnikih ni vode, je preveč sladkane pijače, vključeni so sadni 

jogurti in ni navadnih jogurtov, veliko je salam in hrenovk … 

Gospa Marijana Mladenović je mnenja, da je v šoli hrana dobra, da  večjo napako 

delajo starši, ko otrokom nudijo smokije, kinder jajčka, …  

Gospa Dušanka Petrović opozarja, da naj otroke, ki ne bi smeli  jesti vsega, naučimo 

brati deklaracije.  
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Gospa Tatjana Vrščaj Vodošek svetuje, da je potrebno pri pripravi šolskih obrokov 

stremeti, da kuharice čim več same kuhajo, da v pripravo obrokov ni vključene 

vnaprej pripravljene hrane, v katero proizvajalec zaradi obstojnosti vključuje 

razne arome, utrjevalce okusov in druge dodatke.  

Povedala je tudi, da se v Sloveniji začenja projekt za zmanjševanje količin sladkorja 

v pijačah in prehrani, uporabe prikritega sladkorja, prisotnosti aditivov v hrani, ki 

so posledica »potovanja« hrane od dobavitelja preko posrednikov do uporabnika. 

Ravnateljica pojasni, da se na šoli Rakek že vsa leta veliko kuha na žlico, skoraj 
ničesar se ne naroča vnaprej pripravljenega, meso, ribe, mlečne izdelke, zelenjavo 

se naroča sveže pri lokalnih ponudnikih, ki jih je bilo potrebno poiskati, a smo z 

njimi zadovoljni. Izdelki so kvalitetni, zato bomo sodelovanje ohranili. Letos znova 

teče postopek javnega naročanja in poskušali bomo vključiti še kakšnega 

ponudnika. Sicer pa smo že pred dvema letoma znižali vrednost sladkorja v 

napitkih, čaju, voda je za vse učence na voljo v prostorih jedilnice, zato pri obrokih 

v jedilnikih tega posebej ne zapisujemo. Potrebno je pohvaliti kuharice na obeh 

šolah, ki učence spodbujajo, da pojedo obroke, ki so skrbno skuhani in vključujejo 

veliko sveže zelenjave in sadja. 

Gospod Boris Bajt predlaga,  da člani pisno podajo svoje predloge in želje ter 

jih naslovijo na ravnateljico. 

Kt4.)  Ravnateljica je predstavila tudi dopolnjen Razvojni načrt za obdobje 2015-2020. 

Le-ta je dopolnjen glede na nove dejavnosti, razvojne projekte, ki smo jih vključili.  

 
Kt5.)    Imenovanje predstavnikov staršev in zaposlenih v Upravni odbor Šolskega sklada  

Rakec.  
 

SKLEP: V upravni odbor Šolskega sklada Rakec se imenujejo. 

 
Barbara Šivec 
Dušanka Petrović 
Marijana Mladenović 
Matevž Urbas 

 
Sklep so člani sveta staršev soglasno potrdili. 
 
Ravnateljica prosi (ko bo svet šole potrdil predstavnike učiteljev) za sklic korespondenčne 
seje sveta staršev, saj svet staršev potrjuje novo izvoljen Upravni odbor Šolskega sklada 
Rakec. 
 

Kt6.)  Razno 

Ravnateljica je predstavnike sveta staršev seznanila s predlogom občine, da se v 
voznem redu spremeni čas prevoza otrok na relaciji Rakek – Unec - Ivanje selo, in 

sicer iz 15:00 na 15:20.  

Člane sveta staršev je tudi seznanila, da izvajalec gradbenih del podjetje RIKO, d. o. 

o., uporabe asfaltiranih površin ne dovoli, ker še ni izdanega uporabnega 
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dovoljenja. Površina je še vedno v fazi gradbišča, avtomobile se parkira na drugih 

prostih površinah.  

Naše otroke še vedno trikrat dnevno zaradi varnosti spremlja javni delavec na 

avtobusno postajo pri pošti, saj je območje v okolici šole in na glavni cesti izjemno 

prometno ter nevarno. Že pred začetkom šolskega leta je zato predlagala, da bi 

šolski prevozi potekali izpred šole, a slednje zaradi del v povezavi z novo športno 

dvorano še ni mogoče. 

Člani sveta staršev sprejemajo sklep, da podpirajo ravnateljico, da je zamik 
ure nesprejemljiv, ker šola ne more zagotoviti kadra za varstvo vozačev in 

spremljanja otrok na avtobusno postajo pri pošti. 

Prevoz naj ostane tako kot doslej, in sicer ob 15. uri.   

Tjaša Brezec je podala željo, da bi se urnike objavilo na spletni strani šole pred 

začetkom šolskega leta z namenom, da bi si lahko uskladili tudi druge dejavnosti, 

v katere se vključijo. 

Gospa Irena Mele je povedala, da je bila edina možnost urnike otrokom vročiti v 

pisni obliki prvi dan pouka.  

 

Seja je bila zaključena ob 20:00. 

 

 

Zapisala:      Predsednica sveta staršev: 

Marina Švigelj      Tjaša Brezec 


