
 

 

 

 

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 

SVET STARŠEV 

 

 

 

ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

23. 09. 2019 ob 19.00 uri 

 

 

Prisotni člani sveta staršev: 

 priloga lista prisotnosti 

 

Ostali prisotni: 

 g. mag. Boštjan Mohorič, ravnatelj 

 ga. Anita Glavič, pomočnica ravnatelja 

 ga. Tatjana Škrab Grašič, pomočnica ravnatelja 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Uvodni pozdrav ravnatelja. 

2. Predstavitev staršev izvoljenih v Svet staršev. 

3. Izvolitev predsednika Sveta staršev, njegovega namestnika in zapisnikarja. 

4. Imenovanje staršev za člane timov in delovnih skupin 

5. Predstavitev osnutka Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021. 

6. Poročilo ravnatelja o preteklem šolskem letu. 

7. Potrditev nadstandardnega programa za šolsko leto 2020/2021. 

8. Kratko poročilo predstavnikov o 1. roditeljskih sestankih. 

9. Kratko poročilo o delu ASSOŠPK in ZASSS 

10. Razno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ad. 1 Uvodni pozdrav ravnatelja 

 

Ravnatelj nas je pozdravil in v sklopu uvoda predlagal, da se spoznamo in predstavimo. 

 

Ad. 2 Predstavitev staršev, izvoljenih v Svet staršev 

 

Naloge in dolžnosti Sveta staršev po 66. členu Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) so: 

 predlaga nadstandardne programe, 

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

 voli predstavnike staršev v Svet zavoda in druge organe šole; 

 lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje; 

 v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
 

Svet staršev naše šole je skladno s tem zakonom vključen v regionalni Aktiv svetov staršev OŠ pod Krvavcem 

(ASSOŠPK) in nacionalno Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS). 

 

Prisotni na sestanku smo se predstavili drug drugemu. 

 

 Ad. 3 Izvolitev predsednika Sveta staršev, njegovega namestnika in zapisnikarja Sveta staršev 

 

Izmed prisotnih članov se oblikuje predlog za izvolitev članov na naslednje funkcije: 

 za predsednika Sveta staršev se predlaga Davida Rupnika, 

 za njegovega namestnika se predlaga Lada Grabljevec in 

 za zapisnikarja se predlaga Martino Šturman in Roberta Rupnika. 

Predlog je dan na javno glasovanje in soglasno potrjen. 

 

SKLEP 1 

Za predsednika Sveta staršev se izvoli David Rupnik. – soglasno 

Za namestnico predsednika Sveta staršev se izvoli: Lada Grabljevec. – soglasno 

Za zapisnikarja se izvolita: Martina Šturman in Robert Rupnik. - soglasno 

 

Prve tri točke dnevnega reda je sestanek vodil g. ravnatelj, potem je vodenje sestanka prevzel predsednik 

Sveta staršev. 

 

 

Ad. 4 Imenovanje staršev za člane timov in delovnih skupin 

 

Skladno z zakonskimi možnostmi in v soglasju z vodstvom šole imamo na šoli več delovnih skupin in timov v 

katerih so tudi predstavniki staršev. Pregledali smo dosedanje funkcije in zadolžitve in po potrebi izvolili 

nove predstavnike. Predstavniki so: 

● v Svetu zavoda do preteka mandata ostajata Lada Grabljevec in Josip Mihalic + predstavnik vrtca 

Murenčki (se zgolj seznanimo in ni predmet ponovnega glasovanja), 

● v Upravnem odboru šolskega sklada ostajajo Lada Grabljevec, Klavdija Zemljič in  Nina Porenta. 

Finančno stanje sklada je okoli 2.200 eur, šolo v naravi sklad sofinancira v višini 8% za vse. 



● v timu za spremljanje izvajanja vzgojnega načrta so Špela Rihtaršič, Lada Grabljevec, Tanja Kadunc in 

David Rupnik, 

● v timu za prehrano so Luka Jezeršek, Anita Štular Mušič, Barbara Dežman Zmerzlikar, 

● v timu za zagotavljanje kakovosti ostaja David Rupnik, 

● v delovni skupini za pripravo roditeljskih sestankov so Robert Rupnik, Mojca Robič, Petra Cmrečnjak 

in Anže Jerič, 

● v delovni skupini za nakup zvezkov in šolskih potrebščin za prvo triado sta Suzana Černuta in  

Barbara Dežman Zmerzlikar, 

● v delovni skupini za interesne dejavnosti je Špela Rihteršič, 

● v Aktivu svetov staršev OŠ pod Krvavcem sta Alenka Hudobivnik in David Rupnik. 

 

SKLEP 2 

Predlagani predstavniki so soglasno potrjeni.  

 

 

 Ad. 5 Predstavitev osnutka Letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2020/2021 

 Skladno s 66. členom ZOFVI Svet staršev podaja mnenje k osnutku LDN potrdi pa ga Svet zavoda.  

 

Svet staršev se je z LDN-jem seznanil preko elektronske pošte. Gradivo smo prejeli pravočasno. Dodatnega 

komentarja ali obrazložitve s strani vodstva ni bilo. V razpravi je bilo izpostavljeno: 

● Poenoti se nazive tima Komisija za prehrano je enako, kot Tim za prehrano. Uporablja se Tim za 

prehrano. 

● Svet staršev predlaga, da se v Letnem delovnem načrtu doda  Komisijo za pritožbe, ki je zahtevana 

po zakonu in se imenuje za štiri leta. Ravnatelj se strinja, in tako že na tej seji izberemo predstavnike 

staršev. Imenujemo Roberta Rupnika, Davida Rupnika, Špelo Rihteršič in Anžeta Jeriča. 

● Popravi se slovnično napako projekti v projekti v celotnem dokumentu. 

● Na izpostavljeno vprašanje o varnosti prometa pred šolo, ravnatelj pove, da je občina pričela z 

izvajanjem del na kolesarnici s čimer bo onemogočeno nevarno parkiranje. 

 

SKLEP 3 

Svet staršev daje na osnutek LDN-ja ob upoštevanju predlaganih dopolnil pozitivno mnenje. – soglasno 

Predlagani predstavniki za pritožbeno komisijo so soglasno potrjeni. 

 

 

 Ad. 6. Poročilo ravnatelja o preteklem šolskem letu 

 

Ravnatelj predstavi delo v preteklem šolskem letu 2019/20, predvsem v luči tega, da zaradi zdravstvene 

situacije ob zaključku šolskega leta nismo imeli običajne seje Sveta staršev, ampak samo dopisno z nujni 

točkami. 

 

● Projekt Erasmus je bil izveden delno. Učenci iz tujine so bili pri nas, mi pa se zaradi epidemije nismo 

udeležili obiska pri njih. 

● v oktobru 2019 je delegacija učencev šole bila na izmenjavi v Sarajevu, obiska nam v aprilu 2020 

niso vrnili zaradi epidemije 

● 15. novembra 2019 je potekal Slovenski tradicionalni zajtrk 

● v šolskem letu 2019/20 so potekali srednjeveški dnevi za sedme razrede. 



● Po prihodu učencev s šolanja na daljavo smo spodbujali pouk v naravi. 

● Izvedla sta se dva inšpekcijska nadzora. Pobudniki so bili starši 6. in 8. razredov zaradi ocenjevanja. 

Oba postopka za zaključena. Delno ocenjevanje ni dovoljeno in ni skladno s Pravilnikom o 

ocenjevanju.  

● Starši 8. razredov (Josip Mihalic) dajejo pobudo, da šola na MIZŠ sproži pobudo za spremembo 

pravilnika o ocenjevanju z upoštevanjem delnih ocen. Alternativa je prenos pobude staršev preko 

Aktiva svetov staršev na MIZŠ (David Rupnik). 

● Na vprašanje o izvedbi Podarim ti pesem ob njeni 20 obletnici ravnatelj pove, da bo verjetno v 

januarju oziroma februarja in bo združevala predviden program ob 20. obletnici in nove nastopajoče 

iz letošnje generacije. 

 

 

 Ad. 7. Potrditev nadstandardnega programa za šolsko leto 2020/2021 

Skladno s 66. členom ZOFVI Svet staršev potrjuje nadstandardni program šole. 

  

Svet staršev opozori na visoko ceno avtobusnega prevoza za 7. razrede, ki se letos odpravljajo v šolo v 

naravi v Kobarid. Pojasnjeno je, da je potrebno naročiti dva avtobusa, saj mora biti na avtobusu manj 

učencev zaradi COVID-a 19.  

 

Na glasovanje je dan sklep, da predstavljeni nadstandardni program v sklopu 8. točke LDN-ja potrdimo. 

 

SKLEP 4 

Svet staršev potrjuje predlagani nadstandardni program v obsegu in po vsebini iz 8. točke osnutka LDN-ja. 

– soglasno 

 

 

Ad. 8 Kratko poročilo predstavnikov o 1. roditeljskih sestankih. 

Predstavniki staršev smo podali ključne informacije in sklepe iz prvih roditeljskih sestankov. 

 

6.d – pritožijo se čez učiteljico matematike. Zanima jih kolesarski izpit, ravnatelj potrdi, da bo izpeljan do 

novembrskih počitnic. 

5.c – plačali so že del stroška za šolo v naravi v Pineti, ki pa je prestavljena na konec šolskega leta. Starši, ki 

želijo vračilo denarja naj se glede vračila denarja pokličejo v računovodstvo.  

6.c - starši opozorijo na hudo alergijo na arašide v razredu. 

9.a – Starši ne podpirajo uporabe spletne učilnice za potrebe domačih nalog. Razloženo je, da je uporaba 

teh učilnic za domače naloge z namenom priprave na morebitno izobraževanja za čas ponovnega zaprtja 

šol. Predlagajo video predavanja za čas pandemije zato ker so mnogi učenci slušni tipi in tako lažje razumejo 

podano snov. 

5.e - zamujanje avtobusa iz Lahovč. 

7.a – ob koncu šolskega leta 20219/2020 je bila učiteljica slovenščine ga. N. Polončič prijavljena na 

Inšpektorat za šolstvo. Kot en izmed ukrepov, ki ga mora izpeljati ravnatelj je tudi spremljanje (hospitiranje) 

njenega dela. Starši so izrazili nezaupanje do vodstva šole, inšpekcijskega pregleda in korektnosti učiteljice z 

zavračanjem vseh navedenih pomislekov. Komentarji nekaterih staršev so drugačni in izražajo zadovoljstvo 

z delom učiteljice. 



8.b – pritožijo se nad učiteljico za angleščino, ki otroke kaznuje s podpisi. Starši zahtevajo drugačen pristop 

z njene strani. Imajo tudi težave s prekrivanji urnikov. Razloženo je, da je bil urnik usklajen glede na vse 

možnosti. Čisto vseh želja pa se žal ne da uskladiti. 

9.b – Šola poda odgovor o izvedbi preverjanje znanja za zadnje 3 mesece preteklega leta. Izvedla se bodo 

dodatna podajanja snovi SLJ, MAT, TJ v času rednih ur z izpuščanjem manj pomembnih tem. 

4.c – Na vprašanje o tem, ali učenci e-mail naslov dodeljen v šoli v sklopu Arnesovih učilnic lahko 

uporabljajo za osebno uporabo - je odgovor DA. 

8.c – Starši sprašujejo kje naj otroci čakajo avtobus za domov. Ravnatelj odgovarja, da bodo uvedli 

popoldansko varstvo vozačev. 

7.b – ker je učenki s specifičnimi učnimi težavami razlaga učiteljice matematike slabše razumljiva, ji je 

pomoč ponudila druga učiteljica matematike, ki bo z učenko delala individualno 1 uro tedensko. Pripomba 

je tudi na predolg odmor za kosilo, saj takrat, ko imajo otroci 7 ur pridejo pozno domov, ter o gneči pri 

čakanju na kosilo. 

 

 

Ad 9. Kratko poročilo o delu ASSOŠPK in ZASSS 

 

Aktiv svetov staršev OŠ pod Krvavcem (ASSOŠPK) 

 aktiv se spomladi ni sestal 

 večina dogajanja je bila povezana z ukrepi zaradi COVID-a 19 

 

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije 

 posvet in skupščina Zveze aktiva sveta staršev sta bila marca odpovedana, nov dogovorjen datum je 

17. 10. 2020. Naslov in vsebina ostajata ista in sicer pogled staršev na kakovost vzgoje in 

izobraževanja. 

 

 

 Ad. 10. Razno 

 Starši predlagajo, da se šola uskladi z občino o brezplačni dodelitvi mask učencem. Pobudo na 

občino posreduje predsednik. 

 Na vprašanje o namenskem ločevanju otrok iz iste ulice pri oblikovanju oddelkov, je podan 

odgovor, da šola tega ne izvaja namensko. 

 Starši predlagajo, da se enkrat na teden izvaja pouk na daljavo zaradi priprave v primeru zaostritev 

razmer zaradi COVID-a 19. Starši predlagajo, da se učitelji ure v naprej posnamejo. 

 Starši predlagajo jutranji dodatni prevoz iz hribovskih vasi ob 7:50. Obstaja možnost reševanja tega 

vprašanja z novim razpisom s strani občine. Starši hribovskih vasi pripravijo predlog, ki ga David 

Rupnik preda na občino v obravnavo za oblikovanje novega razpisa. 

 Pregled zobne higiene se ne izvaja zaradi priporočil NIJZ, vsa odgovornost je sedaj na strani staršev. 

 Na vprašanje o primerjavi kakovosti izobraževanja med šolami (primerjava dosežkov NPZ) je podan 

odgovor, da to ni dovoljeno. Ravnatelj pa predstavi statistiko letnih anket srednješolcev in poda 

dobre rezultate za naše bivše učence. 

 

SKLEP 5 

Predloge naj šola obravnava ter o rešitvah poroča. 

 



Sestanek smo zaključili ob 22.00 uri. 

 

Zapisali:   

Martina Šturman         Predsednik Sveta staršev: 

Robert Rupnik        David Rupnik 

David Rupnik 

 

Poslano: 

 članom sveta staršev 

 vodstvu šole 

 objavljeno na šolski spletni strani 

 


