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Svet staršev  
Številka: 900-2/2016-4 

Datum: 25. 4. 2017 

 

 

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV, 

k je bila v torek, 25. 4. 2017,  ob 17. uri  

v učilnici C5 na Osnovni šoli  Jožeta Krajca Rakek.  

 

 

Prisotni:  Tjaša Brezec, Andreja Krpan, Rok Doles, Dijana Jernejčič, Anja Stojanović,  

  Romana Oblak, Barbara Šivec, Bojana Lavrič, Damjan Knavs. 

 

Odsotni:  Maja Paradiž, Vinko Zbačnik, Miloš Pohole, Bogdan Urbar, Boris Bajt,  

 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, Lea Sterle, Irena Mele in Marina Švigelj  

 

Ugotovljeno je bilo, da je sklepčnost na seji  sveta staršev zagotovljena.   

Ugotovi se, da je potreben popravek vsebine 2. točke dnevnega reda, ki se glasi Potrditev cen 
delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018. 
 
Predlagani dnevni red je sledeč: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 2. redne seje 

2. Potrditev cen delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018 (Lea Sterle) 

3. Potrditev Vzgojnega načrta (mag. Anita Knez) 

4. Razno 

 

Ad 1 

Predsednica sveta staršev, Tjaša Brezec, je dala v razpravo zapisnik 2. seje sveta staršev. 

Zapisnik je že bil sprejet korespondenčno. 

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev so prisotni člani soglasno potrdili. 

 

 

Ad 2 

Gospa Lea Sterle je prisotnim predstavila cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018.  

Članom sveta staršev je bilo gradivo posredovano pred sejo na njihove e-naslove. Izbor so 

učitelji opravili po aktivih in odločitev za izbrano gradivo strokovno argumentirali. Člani sveta 

so njihove obrazložitve prejeli po e-pošti, na seji pa jih je na kratko predstavila tudi ravnateljica 

ter poudarila, da so učitelji strokovnjaki na pedagoškem področju in da se jim ni potrebno 

zagovarjati. Argument učitelja je doseganje ciljev v skladu z učnim načrtom, delovni zvezki pa 

so dopolnilo učbenika. Naši učitelji so zavezani visokim ciljem in predani svojemu delu. 

Po krajši razpravi je svet staršev potrdil izbor izbranih delovnih zvezkov za šolsko leto 

2017/18. 

 

Lea Sterle je člane seznanila tudi s seznamom učbenikov za prihodnje šolsko leto in jim 

podala informacije o delovanju učbeniškega sklada.
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Za šolsko leto 2017/18 se bo iz učbeniškega sklada financirala obnova učbenikov za 2. triado. 

 

Predstavljen je bil tudi seznam šolskih potrebščin. Gospa Tjaša Brezec je podala predlog, da bi 

material za likovno umetnost nabavila šola, obračun stroškov pa bi starši plačali po položnicah. 

Gospa ravnateljica se bo o predlogu pogovorila z računovodstvom in učitelji. 

Gospa Bojana Lavrič je predlagala, da bi se nabavili tanjši zvezki oziroma zvezki malega 

formata (A5) z obrazložitvijo, da bi se s tem teža šolskih torb malo zmanjšala. 

 

Lea Sterle je starše obvestila, da bodo vsi seznami za prihajajoče šolsko leto objavljeni na 

spletni strani šole po prvomajskih praznikih. 

 

Ad 3 

Gospa ravnateljica je predstavila Vzgojni načrt. Pri evalvaciji Vzgojnega načrta so sodelovali 

strokovni delavci šole, učenci in starši.  

Razprave ni bilo.  

Člani sveta staršev so Vzgojni načrt soglasno potrdili. 

 

Ad 4 

Pod točko razno je gospa ravnateljica podala informacije o dogodkih, ki se bodo odvijali do 

konca šolskega leta. Starši bodo o vseh dogodkih sproti obveščeni na spletni strani. 

 

Gospod Rok Doles je opozoril, da bi šolski avtobus v bodoče po končanem pouku glede na 

selitev unških otrok na matično šolo, na relaciji Rakek-Unec peljal in ustavljal tudi v Slivicah.  

Predlog staršev je tudi ta, da prevoznik na relaciji Rakek-Unec na Uncu ustavi tudi na tisti 

strani kjer se nahaja pizzeria Portus, tako da otrokom , ki so doma iz Hribc, ni treba prečkati 

zelo prometne ceste. 

Prav tako je tudi gospa Barbara Šivec ponovno opomnila na predlog staršev, da bi otroke iz 

Dovc avtobus pobiral tudi v centru Dovc.   

Gospa ravnateljica je staršem obljubila, da bo s predlogom seznanila prevoznika in občino 

Cerknica. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17:50.  

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Marina Švigelj 

         Predsednica sveta staršev 

          Tjaša Brezec 

 

 

 

 

 

 

 


