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Partizanska 28, 1381 Rakek 
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Svet staršev  

Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 
Številka: 900-2/2016-3 

Datum: 17. 2. 2017 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v ČETRTEK, 16. 2. 2017, ob 18. uri v učilnici C5 

 

Prisotni člani: Rok Doles, Vinko Zbačnik, Bogdan Urbar, Tjaša Brezec, Anja Stojanovič, 
Dijana Jernejčič, Romana Oblak, Bojana Lavrič, Boris Bajt, Barbara Šivec, Miloš Pohole, 
Opravičeno odsotni: Damjan Knavs, Maja Paradiž, Andreja Krpan, 
 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, pomočnica ravnateljice Irena Mele in poslovna  

  sekretarka Marina  Švigelj,  

 

Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje sveta staršev zagotovljena.  

Predlagani dnevni red  

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prve izredne seje z dne 6. 10. 2016 

2. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v  prvem ocenjevalnem obdobju (Irena Mele) 

3. Pregled osnutka Pravilnika o šolski prehrani 

4. Razno 

 

 

Ad1.)  

Zapisnik 1. izredne seje sveta staršev z dne 6. 10. 2016 je objavljen na šolski spletni strani, o 

čemer so bili člani sveta obveščeni hkrati z vabilom na 2. sejo.  

Predsednica sveta staršev je navzoče povprašala o morebitnih pripombah na zapisnik. Ker teh 

ni bilo, so predstavniki sveta staršev soglasno sprejeli sklep: 

Potrdi se zapisnik 1. izredne seje sveta staršev z dne 6. 10. 2016.  

 

Ad2.) 

Pomočnica ravnateljice Irena Mele je podala poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v 

prvem ocenjevalnem obdobju, in sicer: 

 v OŠ Rakek je bilo vključenih 280 učencev (232 na matični šoli in 48 na podružnični šoli 

Unec); 

 v letošnjem šolskem letu je po oddelkih zelo različno število otrok. Tako na matični kot 

tudi na podružnični šoli so v večini veliki oddelki; 

 ob prvi ocenjevalni konferenci je imelo 10 otrok po 1 negativno oceno, 3 učenci so imeli 2 

negativni oceni, 1 učenec 3 negativne ocene in en 5 negativnih ocen. Večje število 

negativnih ocen je pri učencih v višjih razredih. Glavni vzrok za slab učni uspeh pri teh 

učencih je nedelo. Učenci ne obiskujejo nudenih učnih pomoči (dopolnilnega pouka in 

individualne ali skupinske učne pomoči) in ne opravljajo domačih nalog;  

 razredniki so starše otrok, ki ne dosegajo minimalnih standardov, poklicali na razgovor in 

jih seznanili z uspehom učencev; 

 učenci z negativnimi ocenami so skupaj z učitelji pripravili načrt dela, kako popraviti 

negativne ocene;----------------------------------------------------------------------------------------



 

 

 pri učencih z odločbo, ni negativnih ocen pri predmetih, kjer se jim nudi dodatna 

strokovna pomoč. Imajo pa slabši učni uspeh pri ostalih predmetih, kjer je njihovo delo 

samostojno; 

 obisk staršev na govorilnih urah in roditeljskih sestankih je enak kot lani. Udeležba na 

roditeljskih sestankih je boljša kot na govorilnih urah, 

 neopravičenih izostankov je bilo zelo malo; 

 realizacija pouka je dobra. 

 

Ravnateljica je povedala, da gospa Julija Perko nudi brezplačno učno pomoč za otroke s 

težavami (vodja medgeneracijskega centra v Cerknici). 

Starši predlagajo, da se kontakt ponudi učencem in staršem, ki bi to pomoč koristili. 

 

Ad3.) 

Ravnateljica je predstavila Pravilnik o šolski prehrani. Razprave na dopolnitve in spremembe 

ni bilo. 

Bistvena sprememba že veljavnega pravilnika je v 8. členu in je sledeča: 

Odjava zajtrka, dopoldanske malice se za tekoči dan ne upošteva in ju je potrebno 
odjaviti do 12. ure prejšnjega dne.  
Odjava kosila in popoldanske malice se za tekoči dan upošteva, če je bila prejeta do 8. 
ure istega dne. 

 

 

Ad4.) 

Razno 

Ravnateljica je predstavnike sveta staršev seznanila z odgovorom občine na vlogo o 

spremembi prometne varnosti v okolici šole. V odgovoru so navedene naslednje postavke:  

- omejitev hitrosti na 30 km/uro; 

- parkiranje za telovadnico dovoljeno z dovolilnico do 15.00. ure; 

- označitev parkirnih mest ob dvopasovni dovozni cesti ni možna, ker je cesta preozka. 

Ko se bo gradila športna dvorana Rakek, se bo razširila cesta in zgradila se bodo 

dodatna parkirišča pri športni dvorani; 

- predlog za postavitev cestnih ovir za umiritev hitrosti se zavrne, postajališče za 

avtobus ostane samo na parkirišču pod nadstreškom pri prvi triadi, zarišejo naj se črte 

z oznako za postajališče; 

- del parkirišč ob športnem igrišču pred šolo se ne nameni parkiranju zaposlenih; 

- predlog, da se za unške otroke uredi varnejše postajališče za šolski avtobus in varnejši 

prehod glavne ceste, se bo preučil, opravil se bo tudi ogled na terenu. 

 

Pripravljalna dela za izgradnjo nove športne dvorane se bodo začela po 15. aprilu 2017.  

Parkirišče v času gradnje bo urejeno. Predlog je, da se bo širil ovinek pri dovozu do 

parkirišča. Ravnateljica je izvajalce opozorila na povezavo inštalacij z obstoječo stavbo 

(internetna povezava). Požarne stopnice se bodo premaknile bolj levo zaradi povezave z 

športno dvorano. 

 

Člane sveta staršev je seznanila, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odredilo 

evalvacijo vzgojnih načrtov. Vzgojni načrt za našo šolo je bil predstavljen staršem na 

roditeljskih sestankih, otrokom na razrednih urah, predstavljen bo tudi na seji sveta šole. 

Člani sveta staršev so povedali, da so vzgojni načrt obravnavali po skupinah, starši so 

usklajevali svoja mnenja, zmanjkovalo jim je časa. 



 

 

Predstavnike sveta staršev zanimajo rezultati o opravljeni anketi o šolski prehrani, ki je bila 

objavljena na spletni strani. Ravnateljica je povedala, da bodo rezultati objavljeni in 

predstavljeni  staršem po zaključku ankete. 

Ravnateljica je povedala, da nam je MIZŠ poslalo okrožnico, da se dežurstvo učencev s 

šolskim letom 2016/17 ukinja. Naša šola ima zaposleno javno delavko, ki opravlja delo 

informatorja.  

 

Ravnateljica je starše seznanila tudi z vpisom prvošolčkov v šolskem letu 2017/18. 

Glede na to, da se vpis na PŠ Unec v naslednjih letih povečuje, je ravnateljica starše 

seznanila, da bo v šolskem letu 2017/18 organizacija pouka spremenjena. 

 

Starše zanima, zakaj šolski avtobus zjutraj ne pobira otrok v središču Dovc, tako da morajo 

otroci vstopati na postajališču v »zgornjih« Dovcah. Ravnateljica bo pojasnilo pridobila od g. 

Ogrinca. 

 

Podali so opombe glede odnosa otrok do hrane in nekaj kritik na kosila ...  

Ravnateljica je povedala, da je anketa še na spletni strani in da naj jo starši pogledajo ter 

izpolnijo. Vpišejo naj pripombe.  

Pohvalila je delo kuharic in vodje prehrane ter poudarila, da se na šoli spoštuje smernice 

zdrave prehrane, veliko kuha, skrbi za več vrst kruha, sveže meso in ribe, a na žalost ugotavlja 

veliko odpada. 

 

Ravnateljica je starše seznanila z dogodki do konca šolskega leta, organizirano bo predavanje 

za starše, prireditev ob krajevnem prazniku, izvedla se bosta dva mednarodna projekta,  

gostovanje učence iz različnih držav…., druženje s starši, učitelji in učenci, letni koncert 

pevcev v KD Cerknica. Seja je bila zaključena ob 19.15. 

 

 

 

Zapisničarka:        Predsednica sveta staršev: 

Marina Švigelj        Tjaša Brezec 

 

 

 

 

        

 

       

 


