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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v ČETRTEK, 13. 2 .2020, ob 17. uri, v učilnici glasbe C5 

 

Prisotni: Anja Prelaz, Marijana Mladenović, Maja Matičič Marinšek, Karla Kovšca, 
Matevž Urbas, Miran Baraga, dr. Tatjana Vrščaj Vodošek, Barbara Šivec,  
Bojana Lavrič, Maria Švigelj, Dušanka Petrović, Tjaša Brezec 

 
Odsotni: Miloš Pohole, Ana Vrhovnik, Barbara Udovič, Petra Rebernik Nemgar, Boris 

Bajt 
 
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. 

 
Predlagani Dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika prve redne seje, z dne 19. 9. 2019 

2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v prvem ocenjevalnem obdobju (Anja Šircelj 

Istenič) 

3. Razno 

 

Predlagani dnevni red so člani soglasno potrdili. 

 

Ad1.)  

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev, z dne 19. 9. 2019, 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 19. 9. 2019.  

 

Ad2.) 

Pomočnica ravnateljice Anja Šircelj Istenič je podala statistično poročilo o rezultatih vzgojno 

izobraževalnega dela v prvem ocenjevalnem obdobju. 

 

Poročilo je priloga zapisniku.  
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Člane sveta staršev je zanimalo, kako učitelji ravnajo oz. obveščajo starše, če otrok prihaja v 

šolo brez domačih nalog.  

Anja Šircelj Istenič je povedala, da ima vsak učitelj svojo metodo, kako motivirati otroke, da 

delajo domače naloge. Še vedno se dogaja, da nekateri starši zagovarjajo mnenje, da domače 

naloge niso obvezne, zato učitelji glede obveščanja staršev ravnajo po lastni presoji. 

 

Starši pogrešajo več informacij na spletni strani šole, le-ta vsebuje premalo obvestil. 

 

Anja Šircelj Istenič je povedala, da učitelji sproti objavljajo obvestila, le da sistem spletne 

strani dovoli na začetni strani prikaz le treh objav naenkrat.  

Ravnateljica je povedala, da bo spletno stran potrebno posodobiti. 

  

 

Kt3) Razno 

Člani sveta staršev so ravnateljici po e-pošti v naprej poslali vprašanja. 

 

1. Glede organizacije zimskega športnega dne v ponedeljek, ko je bilo vreme deževno in 

vetrovno, je pojasnila, da se je zaradi napovedanega slabega vremena odpovedalo smučanje 

na Krvavcu. Izvedel se je pohod v skrajšani obliki, športni dan pa se je nadaljeval v športni 

dvorani. Drsanje se je izvedlo v Hali Tivoli po programu. Športnega dne se zaradi 

prezasedenosti drsališč ni uspelo prestaviti na drug ustrezen termin. 

 

2. Starše je tudi zanimalo, zakaj naša šola nima e-asistenta. Ravnateljica pojasni, da je zaradi 

previsoke cene e-asistenta obdržala program Lo.Polis. Ravnateljica je poudarila, da je 

zagovornica tega, da se otroci in starši o delu in ocenah pogovorijo doma. 

Pomemben je tudi osebni stik tako med otrokom in starši kot tudi starši in učitelji, pa tudi 

navajanje otrok na samostojnost in odgovornost. 

 

3. Starši so izrazili zadovoljstvo glede organizacije zadnjih roditeljskih sestankov, saj so jim 

različni termini omogočili udeležbo na roditeljskih sestankih po razredih, ki jih obiskujejo 

njihovi otroci. 

Pohvaljena je bila tudi dostopnost in odzivnost učiteljev šole. 

 

4. Starši so tudi opozorili na nespoštljiv odnos otrok do hrane. Poudarili so, da je potrebno 

otroke vzgajati, da se hrano ne meče v smeti oziroma se z njo ne obmetava. 

 

Ravnateljica je povedala, da je v jedilnici v času razdeljevanja kosil organizirano dežurstvo 
učiteljev, v odmoru za malico pa so učitelji v času razdeljevanja v razredu. Pri višjih razredih 

so po razdelitvi malice učenci sami, saj se pričakuje, da so glede na svojo starost dovolj zreli 

in odgovorni, da v miru pomalicajo. 

 

5. Ravnateljica je povedala, da se na šoli pojavlja vandalizem, in sicer peščica fantov namerno 

dela škodo v sanitarijah šole in športne dvorane (mašijo WC školjke, pisoarje, razbijajo 

senzorje …) 

 

6. Ravnateljica je starše še seznanila, da bo v zadnjem tednu februarja organizirana akcija 

zbiranja starega papirja.  

 

7. Ravnateljica je predstavila nekaj prihajajočih dogodkov in aktivnosti: 

- krajevni praznik 13. 3. 2020, 

- revija pevskih zborov 17. 3. 2020,  
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- ekskurzija v London za učence 8. in 9. razredov v marcu,  

- tabor za nadarjene v aprilu, 

- zadnji teden aprila obisk švedskih učiteljev,  

- enodnevni  izlet v Avstrijo za učence izbirnega predmeta nemščina,  

- v KD Cerknica zaključni koncert pevskih zborov,  

- ob zaključku šolskega leta skupno druženje s starši, starimi starši … 

 

Tatjana Vrščaj Vodošek predlaga, da bi tudi 4. razred šel nekam na zaključni izlet, ker so le-

tega izvedli na začetku leta v okviru CŠOD. V ta namen naj bi zbirali denar na novoletnem 

bazarju. 

 

8. Starše 5.b je zanimalo, zakaj letos v letno šolo v naravi ne gre z učenci razredničarka. 

 

Ravnateljica je pojasnila, da se razredničarka upokoji. V skladu z ZDR ji mora šola zagotoviti 

izrabo pripadajočega dopusta. Na podlagi nove ureditve delovnega časa učiteljev se v 

spremstva razporeja učitelje, ki v 3. stebru potrebujejo veliko število ur (zaposlitve za določen 

čas).  

Prav tako imajo tudi učiteljice z majhnimi otroki pravico, da z učenci ne grejo na večdnevne 

izven šolske aktivnosti. 

 

9. Starši so izrazili željo za dokup ročnega orodja za tehniko. 

 

Ravnateljica je povedala, da na šoli ni več zaposlen receptor, dežurstvo sedaj izvajajo učenci 

8. in 9. razredov. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18:10. 

 

 

Zapisničarka:        Predsednica sveta staršev: 

Marina Švigelj        Tjaša Brezec 

 

 

 

 

    


