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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v ČETRTEK, 21. 2 .2019, ob 17. uri, v učilnici glasbe C5 

 

Prisotni: Matjaž Mršek, Ana Vrhovnik, Karla Kovšca, Matevž Urbas, Barbara Šivec,  
Barbara Udovič, Bojana Lavrič, Boris Bajt, Dušanka Petrović, Tjaša Brezec, 
Andreja Krpan 

 
Opravičeno odsotni: Marijana Mladenović, Tatjana Vrščaj Vodošek, Miloš Pohole, Mojca 

Ivančič 
 
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. 

 
Predlagani Dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika prve redne seje, z dne 20. 9. 2018 

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

3. Razno 

 

Predlagani dnevni red so člani soglasno potrdili. 

 

Ad1.)  

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev, z dne 20. 9. 2018, je bil potrjen korespondenčno in je 

objavljen na šolski spletni strani. 

Predsednica sveta staršev je navzoče pozvala k glasovanju za potrditev zapisnika redne seje. 

  

Predstavniki sveta staršev so soglasno sprejeli sklep: 

Potrdi se zapisnik 1. redne seje sveta staršev, z dne 20. 9. 2018.  

 

 

Ad2.) 

Pomočnica ravnateljice Irena Mele je podala statistično poročilo o rezultatih vzgojno 

izobraževalnega dela v prvem ocenjevalnem obdobju, in sicer: 

 v OŠ Rakek je bilo vključenih 286 učencev (255 na matični šoli in 31 na podružnični šoli 

Unec); 

 ob prvi ocenjevalni konferenci je bil učni uspeh 96,5 %.  
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Učni uspeh po razredih v prvem ocenjevalnem obdobju: 
Razred Število 

učencev 

Učni uspeh 

v % 

Št. uč. 

z neg 

Učenci s 

šibkim 

znanjem 

Učenci z 

odločbo 

Pohvaljeni 

učenci 

1.a 20 100  4 0 4 

1.b 11 100  2 0 2 

2.a 25 100 0 4 0 5 

2.b 12 100 0 3 0 5 

3.a 27 100 0 2 1 7 

3.b 8 100 0 2 2 3 

4.a 18 100  1 1 5 

4.b 18 94 1 4 3 5 

5.a 17 100  1 1 3 

5.b 18 100  4 2 3 

6.a 19 95 1 2 0 4 

6.b 18 100  1 4 4 

7.a 16 88 2 2 2 4 

7.b 16 81 3 4 0 4 

8.a 21 100 0 3 3 6 

9.a 22 86 3 6 6 3 

 286 96,5 % 10 45 25 67 

 

 Razredniki in učitelji so starše učencev z negativno oceno povabili na razgovor, da se jih 

seznani z učnim uspehom otroka in predstavi načrt, kako popraviti negativne ocene.     

Negativne ocene po predmetih: 

- TJA 2,  MAT 7, SLJ 5, FIZ 2 skupaj: 10 učencev  negativno oceno 

 

Od 5. razreda dalje je skupno 21 nadarjenih učencev z individualiziranim programom. 

 

Pohvaljenih otrok je 67, dosegli rezultate na tekmovanjih 71 bronastih, 5 srebrnih in 2 zlati. 

 

Opravičenih izostankov je veliko zaradi bolezni, pa tudi zaradi dodeljenih statusov. 

Največ neopravičenih izostankov je zaradi zamujanja k pouku, in ne obiskovanja izbirnih 

predmetov, pa tudi, ker starši ne napišejo opravičil. Zaradi neopravičenih izostankov so bili 

starši obveščeni in povabljeni v šolo na razgovor. 

 

Udeležba staršev na GU je 29,4 % kar je za 3 % manj v primerjavi z enakim obdobjem 

lanskega šolskega leta. V izračunu niso upoštevane dopoldanske govorilne ure.  

 

Bolj obiskovani so roditeljski sestanki - 75 % - v primerjavi z lanskim šolskim letom za 7 % 

slabša udeležba. 

 

Realizacija pouka je ustrezna in znaša več kot 50 %. 

 

Boris Bajt sprašuje ali je potrebno hoditi na GU, tudi če je otrok uspešen in starši niso 

povabljeni na razgovor v šolo. 

Irena Mele je podala mnenje, da je priporočljivo vsaj enkrat letno se oglasiti pri učiteljih in se 

pozanimati, kako je z otrokom, kako otrok dela. Starši so veseli tudi pohval. Stik staršev s 

šolo in učitelji je zelo pomemben. 

 

Tjašo Brezec je zanimalo kako je obisk izračunan, ali se šteje obisk GU enkrat na dan, ali se 

šteje tudi, če isti dan obiščeš več učiteljev. 

Irena Mele je pojasnila, da je izračun delan mesečno in da se šteje le en obisk na mesec. 



 

 

Ravnateljica je povedala, da je bilo v tem obdobju obravnavane kar nekaj vzgojne 

problematike. V novembru je bila problemska konferenca, opravljenih je bilo veliko 

pedagoških razgovorov, reševali so se med vrstniški konflikti.  

Odziv staršev na reševanje vzgojne problematike je zelo različen, nekateri lažje sprejemajo 

dejstva in so pripravljeni na skupno reševanje problematike, drugi reševanje konfliktov 

odklanjajo in so neodzivni. 

 

Barbaro Udovič zanima, kaj pomeni pohvaljeni otroci.  

Irena Mele pojasni, da so to učenci, ki so uspešni na enem ali več področjih.  

 

 

Kt3) Razno 

 

Ravnateljica se je pohvalila, da smo s strani MIZŠ prepoznani kot šola, ki se lahko pohvali s 

primeri dobre prakse pri delu z učenci s posebnimi potrebami. 

Pojasnila je, da je na MIZŠ dosegla, da je gibalno oviran učenec oproščen obiskovanja 

izbirnih predmetov. Šola ima dva učenca, ki sta mu dodeljena spremljevalca in potrebujeta 

posebno pomoč. Posegli smo po vseh ukrepih, ki jih zakonodaja dopušča, da bi jima olajšali 

proces šolanja. 

Ravnateljica bi s starši želela več partnerskega odnosa, razgovorov, kontaktov.  

 

Člane sveta staršev je ravnateljica seznanila s finančnim stanjem šolskega sklada Rakec. 

Na računu šolskega sklada je konec koledarskega leta 2018 9.385,00 €, od tega 1.300,00 za 

PŠ Unec. 

 

V letošnjem letu se bo iz sklada sofinanciralo pevski tabor, ki bo potekal od 22. 2. do 24. 2. 

2019. Sredstva so že zagotovljena (sodelovanje učencev na Rotary dogodku).Sofinanciranje iz 

sklada se ugodi in sofinancira vsem utemeljenim vlogam, ki so pravočasne z ustrezno 

dokumentacijo. 

 

Predsednica sveta staršev je na glasovanje podala sklep korespondenčne seje, z dne 28. 9. 

2018, ki se glasi: 

 

Svet staršev osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek v upravni odbor Šolskega sklada 

Rakec imenuje naslednje člane: 

1. Urško Drobnič, 

2. Petro Mikše,  

3. Mojco Podobnikar, 

4. Marijano Mladenović, 

5. Dušanko Petrović, 

6. Barbaro Šivec in  

7. Matevža Urbasa. 

 

 

Člani sveta staršev so soglasno potrdili sklep o imenovanju UO šolskega sklada Rakec, ki je 

bil sprejet na korespondenčni seji septembra 2018. 

 

Barbara Udovič je pohvalila pripravo dneva Toneta Pavčka. Pohvali pripravo razstave knjig, 

namenjeno ogledu le-teh vsem otrokom in obiskovalcem. 



 

Ravnateljica je povedala, da je obeležitev izpeljana v okviru projekta OBJEM. Šola je v 

razvojni projekt vključena do leta 2022.  

 

Barbara Udovič je v imenu staršev prosila za pojasnila glede: 

- spreminjanje jedilnika, ki je objavljen na spletni strani 

- odjava prehrane za isti dan otrokove odsotnosti, 

- sendviči in sokovi na ekskurzijah. 

 

 

Irena Mele je povedala, da jedilnika zaradi formata, ki je objavljen na spletni strani, ni 

mogoče sproti popravljati.  

Predlaga se, da se na spletni strani prilagodi oblika jedilnika tako, da se ga lahko dnevno 

ažurira. 

 

Ravnateljica pojasni, da se je jedilnik prilagodil zaradi težav z dobavitelji, imeli smo tudi 

kadrovske težave zaradi daljših bolniških odsotnosti osebja. 

Dogajalo se  je, da dobavitelji niso opravljali pravočasnih dostav oziroma so dostavili druge 

artikle od naročenih. Prišlo je do zamenjav naročenih artiklov. Vodja prehrane je napisala 

veliko reklamacij. Jedilniki so se spreminjali glede na okoliščine. 

Pojasnila je, da se stvari umirjajo. Zaposlili smo novega kuharja, delavka je zaključila 

bolniški stalež. 

Ravnateljica je tudi povedala, da se veliko kuha na žlico, šola je prejela pohvale Inštituta za 

varovanje zdravja glede čistoče in priprave hrane… 

 

Ravnateljica je pojasnila, da se obroki odjavljajo v skladu s Pravilnikom šolske prehrane in da 

je odjava kosila možna za isti dan, če je odjava podana do 8. ure zjutraj. Malica se za isti dan 

ne da odjaviti. 

Pravilnik smo spremenili v korist staršev in otrok.  

 

Pojasnila je tudi, da v skladu z HACCP-om otrokom na izlet ne smemo dati v sendvič salamo, 

zato dobijo kruh, sir in sok. 

 

Ana Vrhovnik je podala pohvalo za kuharico na Uncu, ki je prijetna in zelo prijazna. Otrokom 

daje zgled, kako naj se v jedilnici in kuhinji obnašajo. 

 

Barbaro Šivec zanima nadomeščanje Gabrijele Prelesnik.  

 

Ravnateljica je pojasnila, da je Gabrijela Prelesnik prekinila delovno razmerje in jo 

nadomešča Maruša Hribar.   

Starši so podali pohvalo Maruši in Nastasji, da otroke motivirata za pouk tujega jezika, tudi z 

uporabo spletne učilnice, bralno značko. 

 

Ravnateljica pove, da je kader na šoli je po njeni oceni nadpovprečen in zelo motiviran. Vsi se 

zelo trudijo za učence, kar se kaže z dosežki. Šola je projektno naravnana, organizira se veliko 

dejavnosti, taborov, vsako leto dve šoli v naravi, mednarodne izmenjave učencev … 

 

Tjaša Brezec je člane seznanila, da bo v mesecu marcu ali aprilu v okviru Notranjskega aktiva 

sveta staršev na temo DSP pripravljena anketa. Link za reševanje ankete bo posredovala na e-

naslove članov in šole. Prosi za čim večjo odzivnost. 

 



 

Člani sveta staršev so mnenja, da učenci obvestila vpisujejo v publikacijo in da je obveščanje 

po e-pošti staršev le ena od možnosti, ne pa pravilo. Obvestila so tudi na spletni strani šole. 

 

Gospa Dušanka Petrović je izrazila pohvalo aktivnostim znotraj projekta Prostovoljstvo. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18:05. 

 

 

Zapisničarka:        Predsednica sveta staršev: 

Marina Švigelj        Tjaša Brezec 

 

 

 

 

        

 

       

 


