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Številka: 900-1/2019-1 

Datum: 19. 9. 2019 

ZAPISNIK,  

1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2019/20, 
ki je potekala v četrtek, 19. 9. 2019, ob 1800 uri, v učilnici številka C5  

na Osnovni šoli »Jožeta Krajca« Rakek. 

 

Prisotni: Anja Prelaz, Karla Kovšca, Matevž Urbas, Miran Baraga, dr. Tatjana Vrščaj 

Vodošek, Barbara Šivec, Barbara Udovič, Petra Rebernik Nemgar, Maria Švigelj, 

Boris Bajt, Dušanka Petrović, Tjaša Brezec 

Opravičeno odsotni: Maja Matičič Marinšek, Marijana Mladenović, Ana Vrhovnik, Miloš  

     Pohole, Bojana Lavrič 

 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, pomočnica ravnateljice Anja Šircelj 

Istenič, 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 (9. 5. 2019)  
2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2018/2019 
3. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 
4. Obravnava dopolnitev Razvojnega načrta šole 2015/20 
5. Obravnava dopolnitev Pravil šolskega reda  
6. Razno 

 

Gradiva za 2., 3. in 4. točko  1. redne seje sveta staršev so si člani lahko ogledali na spletni strani 

šole pod linkom http://osrakek.si/gradivo-za-svet-starsev/. 

Kt1.)  Zapisnik sveta staršev 3. redne seje je bil sprejet korespondenčno v mesecu maju, 
na podlagi česar se šteje, da je zapisnik potrjen. Z dvigom rok so člani sveta 

staršev zapisnik soglasno potrdili tudi na današnji seji. 

Kt2.) Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu za leto 2018/19 je predstavila 

ravnateljica. 

 Razprava: 

 Članico sveta staršev zanima, kako šola upravlja z ostanki hrane. 

Ravnateljica je pojasnila, da biološke odpadke šola preda pooblaščenemu podjetju, 

s katerim ima šola sklenjeno pogodbo.

mailto:os.rakek@guest.arnes.si
http://osrakek.si/gradivo-za-svet-starsev/
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Ravnateljica je predstavila tudi nov program za evidentiranje obrokov. Z novim 

šolskim letom se učenci s čipom preko terminala registrirajo za prevzem kosil. 

Pojasnila je, da bomo s programom imeli boljši pregled nad sprotno porabo živil in 

se izognili ročnemu vnosu obrokov za obračun prehrane. To bo vpeljano le za 

kosilo. 

Sklepanje nekaterih staršev, da bi bili otroci kakorkoli izpostavljeni zaradi 
neplačanih obveznosti oziroma da zaradi tega ne bi dobili obroka, je neutemeljeno. 

Ravnateljica je povedala, da se starše neplačnike obvešča in opominja za neplačane 

obveznosti po postopku v skladu s sprejetim sklepom sveta šole. 

V kolikor starši ne morejo plačati obveznosti za dejavnosti, lahko oddajo vlogo na 

šolski sklad Rakec. 

Gospa Vrščaj Vodošek je predlagala, da bi se CŠOD-ji v jesenskem času napovedalo 

že ob koncu šolskega leta, tako da bi lahko starši planirali izdatke. Predvsem je to 

problem pri družinah z več otroki oz. če se več dejavnosti odvija v istem mesecu. V 

začetku šolskega leta je družinski proračun poleg dejavnosti obremenjen z 

nakupom šolskih potrebščin, oblek, obutve. 

 

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

2019/20.  

 UO Šolskega sklada Rakec, je podal pobudo, da starši podajo soglasje k plačevanju 

1 € mesečno v šolski sklad Rakec pri rednih položnicah na otroka.  S tem bi bila 

rentabilnost sklada zagotovljena, saj se veliko zadev (tako sofinanciranje 

dejavnosti učencem iz socialno šibkih družin kot nadstandardne dejavnosti) 

sofinancira iz teh sredstev. Enkrat letno se staršem vseeno izda prazne položnice, 

kot je bila praksa že v preteklih letih. 

 Gospa Vrščaj Vodošek je predlagala, da se starše obvesti o kontaktih in možnostih 

e-izobraževanj, tako bi se starši lahko sami prijavili preko svojega računalnika na 

delavnice ali posvete in le-te spremljali od doma. Predlaga, da se izkušnje in 
informacije o takem izobraževanju deli med seboj in jih objavlja na spletnih strani 

šole. 

 Člani sveta staršev so predlagali, da se obnovijo slike zaposlenih in razrednih 

skupnosti na spletni strani šole. 

Ravnateljica je povedala, da se bo to uredilo v skladu z novimi soglasji. 

 Ravnateljica je tudi podala obrazložitev k zvišanju cen šolske prehrane. Posledica 

podražitev so višje cene živil in dejstvo, da se obroki niso podražili od leta 2011, pa 

naj bi jih že s 1. 1. 2019, vendar se je ravnateljica za to odločila z novim šolskim 

letom. 
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 Gospa Brezec kot tudi nekateri ostali člani sveta staršev je podala predlog, da bi se 

učencem omogočilo izobraževanje računalniških programov, kot so Word, Excel, 

Power point … Tako znanje bi otrokom prav prišlo tudi v srednjih šolah in naprej. 

Anja Šircelj Istenič je povedala da se je v 2. triadi ponudila možnost neobveznega 

izbirnega predmeta, vendar je bil interes premajhen. 

  

Povedala je tudi, da se krožki nasploh terminsko težko usklajujejo zaradi urnikov. 
Otroci imajo preveč raznoliko zaključevanje pouka.  

Gospa ravnateljica je povedala, da bi lahko to izvajali le kot tečaj v času počitnic, 

zato bo predlog podala računalničarki. 

 

Gospa Udovič je povedala, da je vesela, ker ima tako majhna šola toliko različnih 

dejavnosti. 

Predlagala je, da se za dejavnosti, ki se odvijajo v času predur, napiše obvestilo v 

večernih urah pred dnem izvajanja dejavnosti, če le-ta zjutraj odpade.  

 

Zanima jo tudi ali se bo ponovno ponudila možnost reševanja nalog na oglasni 

deski, kot je bilo v preteklem šolskem letu. Povedala je, da so bili otroci nad tem 

navdušeni in želi, da bi se to nadaljevalo. 

Anja Šircelj Istenič je povedala, da bodo na šoli trije kotički za otroke z različnimi 

družabnimi in miselnimi igrami ter križankami in ugankami. Starše pozove, naj 

otroke opozorijo na primeren odnos do tuje lastnine (problem uničevanja iger, ne 

pospravljanja za seboj …). 

Gospo Udovič zanima izvajanje pouka NIP-nemščina, ki vključuje učence 5. in 6. 

razredov v kombinaciji. Zanima jo, ali se bo snov za učence 6. razredov ponavljala 

oz. ali bo za učence 5. razredov ta predmet posledično zahtevnejši.  

Anja Šircelj Istenič je povedala, da tako združevanje razredov poteka že nekaj časa. 

Skupina se oblikuje glede na število prijavljenih otrok. Kombinacija 5. in 6. je 

najprimernejša za združevanje. Snov se ne ponavlja, ker se jo rotira in usklajuje ter 

izpelje tako, da je zanimiva za obe generaciji. NIP so mišljeni kot poučevanje skozi 

igro, zaradi česar ne bi smelo prihajat do večjih težav pri osvajanju znanja. 

 

Gospa Vrščaj Vodošek je mnenja, da sta 2 uri ŠPO tedensko v 3. triadi veliko 

premalo, glede na podane smernice k vzpodbujanju gibanja otrok. To naj se smatra 

kot apel na nacionalni nivo in ne na šolo. Otroke se preveč vozi okrog in se sami 

premalo gibljejo. 

Anja Šircelj Istenič je povedala, da so zelo dobro obiskani izbirni predmeti športa, 

veliko otrok obiskuje tudi različne športne dejavnosti. Po drugi strani pa je tudi 

veliko otrok, ki v popoldanskem času preživljajo preveč časa na računalnikih in 

drugi elektroniki ter posledično večino popoldnevov presedijo doma … Starši naj 
tudi sami vzpodbudijo svoje otroke, da se bodo več gibali. 

 

Kt4.)  Ravnateljica je predstavila tudi dopolnjen Razvojni načrt za obdobje 2015-2020.  
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Gospa Brezec je predlagala, da se v Razvojni načrt vključi tudi investicija za 
evidentiranja obrokov oz. pridobitev novega programa. 

 
Predstavnike staršev zanima ali bo za učence opravljena kakšna omejitev/blokada 
do neomejenega dostopa do WI-fi sistema in ali to vodi tudi do e-učbenikov.  
Ravnateljica je povedala, da se bo WI-fi sistem namestil v skladu podane evropske 
direktive, ki sistem zahteva do leta 2020. (projekt SIO). Glede omejitev pa se bo 
potrebno dogovoriti z podjetjem Ekoknap, ki bo v mesecu oktobru izvajalo popis 
že obstoječe mreže. 

   
Kt5.)    Obravnava dopolnitev Pravil šolskega reda  

Ravnateljica je predstavila dopolnitve pravilnika ter izpostavila predvsem varnost 
učencev in varnost na šoli.  
Zapisano je, da se v primeru suma vnosa nedovoljenih snovi, predmetov omogoči 
vpogled v učenčevo garderobno omarico in šolsko torbo ter se nedovoljene 
predmete oziroma nevarna sredstva tudi zaseže.  
 
Starše je seznanila, da sta v novem šolskem letu le 2 prevoza za domov. Šola je 
uvedla varstvo vozačev. Starši vozačev so imeli pripombe na neučinkovito 
informiranje. 
 
Šola s 1. 1. 2020 ne bo imela več možnosti za zaposlitev informatorja preko 
programa javnih del. Po novem letu bodo ponovno dežurali učenci. 
 
Na vprašanje staršev je ravnateljica povedala, da uporaba mobitela ni dovoljena 
med poukom in odmorom. V nasprotnem primeru se telefon odvzame in ga prinese 
k ravnateljici. Odvzeti telefon se izroči staršem.  
Anja Šircelj Istenič je dodala, da se telefon uporablja v izjemnih primerih pri pouku 
po navodilu učitelja.  
Dogovorjeno je tudi, da učenci telefonov ne vzamejo v CŠOD, v šolo v naravi ter 
druge večdnevne tabore. V skladu z dogovorom pa je dovoljeno, da učenci telefone 
vzamejo s seboj v tujino (mednarodne izmenjave, ekskurzije …) oz. na celodnevne 
dejavnosti za namen komunikacije z učitelji in starši (obveščanje …). 
 

Kt6.)  Razno 

Barbara Šivec je povedala, da bi morali biti starši oziroma učenci seznanjeni z 

uvedbo novega sistema evidentiranja obrokov preko obvestil. Ravnateljica pojasni, 

da je bilo nekaj informacij v Pogodbah o prehrani, vse potrebne tudi v Publikaciji 

šole. 

Gospa Šivec je opozorila, da bi obvestilo z navodili lahko bilo tudi na spletni strani. 

Gospa Tatjana Vrščaj Vodošek je podala pobudo, da se za učence 4. razredov 

organizira zaključna ekskurzija na koncu šolskega leta, kljub temu, da je izlet v 

Semič bil že izveden v smislu zaključne ekskurzije.  

Ravnateljica je povedala, da bo predlog podala razredničarkam. Stroške bodo 

morali starši pokriti sami. 
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Seja je bila zaključena ob 19:50 

Zapisala:       Predsednica sveta staršev: 

Marina Švigelj      Tjaša Brezec 


