
 

 

 

ZAPISNIK 3. SREČANJA ČLANOV SVETA STARŠEV V 

ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

Datum: 10. 6. 2019 (ponedeljek) ob 18:05 uri 

Kraj: glasbena učilnica OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti. 

2. Pregled zapisnika 2. srečanja z dne 23. 4. 2019, pregled uresničitve sklepov ter potrditev 

zapisnika. 

3. Potrditev dnevnega reda. 

4. Prošnja v. d. ravnatelja zavoda za šolsko leto 2019/2020: 

- Obravnava in izdaja soglasja k predlogu oblikovanju manjših učnih skupin 

- Obravnava in izdaja soglasja k predlogu Cenika za delovne zvezke 

5. Seznanitev članov Sveta staršev z izvajanjem obveznih in neobveznih vsebin v šolskem 

letu 2019/2020 - v. d. ravnatelja zavoda, ga. Helena Skarlovnik Casar. 

6. Seznanitev članov Sveta staršev z rezultati Nacionalnega preverjanja znanja učencev 6. 

in 9. razreda v šolskem letu 2018/2019 – v. d. ravnatelja zavoda, ga. Helena Skarlovnik 

Casar. 

7. Predlogi, mnenje in pobude članov Sveta staršev. 

8. Razno. 

 

 

AD. 1) Od 13 članov je bilo prisotnih 9, 3 so se opravičili in 1 ni podal razloga za odsotnost. 

 

AD. 2) S predsednico Sveta staršev smo pregledali zapisnik z 2. srečanja z dne 23. 4. 2019. Na 

zapisnik je bila podana pripomba k točki AD. 5), kjer naj dopišemo, da je ga. Danijela Apatič 

imela tudi boljšo predstavitev in da smo jo izbrali za ravnateljico zato, ker smo želeli, da to 

delovno mesto zasede nekdo »domač«, ki pozna razmere na šoli. Omenjeno je v novem 

zapisniku, ki je priloga današnjega, označeno s poševno pisavo.  

Ga. Danijela Apatič je povedala, da je z današnjim dnem tudi nastopila službo ravnateljice 

zavoda, zato je s tem bil uresničen tudi Sklep Sveta staršev, v katerem smo ugodili Vlogi za 

pridobitev mnenja k imenovanju  ravnatelja/ravnateljice zavoda OŠ Miška Kranjca Velika 

Polana. 

Z dvigom rok smo soglasno potrdili vse zahteve 2. točke dnevnega reda. 

 

AD. 3) Ravnateljica je prosila za dopolnitev dnevnega reda pri točki 4, in sicer za dopolnitev 

malih učnih skupin za 4. razred, pri glavnih predmetih in za potrditev delovnih gradiv oz. cenika 

za učence 2. razreda, ki so z naslednjim šolskim leto prav tako upravičeni sofinanciranja s strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Z dvigom rok smo soglasno potrdili dnevni red in nanj uvrstili povedane dopolnitve. 



 

 

 

 

AD. 4)  

Obravnava in izdaja soglasja k predlogu oblikovanja manjših učnih skupin: od aprila 2020 velja 

tudi za 4. razred, ker ustrezajo normativom, da lahko ustanovijo manjše učne skupine za 

slovenščino, matematiko in tuji jezik. Manjše učne skupine se bodo izvajale tu di v 6. razredu 

(pri SLJ, MAT, TJA, TIT, GOS, ŠPO), 7. razredu (SLJ; MAT, TJA, ŠPO, TIT, LUM), in 8. 

razredu (SLJ, MAT, TJA, ŠPO). Ostali oddelki ne ustrezajo normativom malih učnih skupin.  

Obravnava in izdaja soglasja k predlogu Cenika za delovne zvezke: zaradi novega Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah učbeniškega sklada, kjer je opredeljeno, da je za prvi razred 

dodeljenih 6 vrednostnih točk (t. j. 1 točka je 5 EUR), starši prvošolcev doplačajo za komplet 

učbenikov 2 EUR (cena kompleta znaša 32 EUR); starši drugošolcev ne doplačajo nič, ker 

njihov učbeniški komplet ne presega vrednosti 40 EUR (dodeljenih 8 točk, pri čemer je vrednost 

ene točke 5 EUR). 

Ker ni bilo podanega nobenega ugovora pri tej točki dnevnega reda, Svet staršev poda soglasje 

k predlogu oblikovanj malih učnih skupin in prav tako poda soglasje k Ceniku za delovne 

zvezke za šolsko leto 2019/2020. Soglasje smo soglasno potrdili, z dvigom rok, vsi prisotni 

člani Sveta staršev. 

 

AD. 5) Z izvajanjem obveznih in neobveznih vsebin v šolskem letu 2019/2020 nas je seznanila 

ga. ravnateljica. Obvezne izbirne vsebine se izvajajo po razredih: 7. razred: šport za sprostitev, 

nemščina 1, sodobna priprava hrane in obdelava gradiv – lesa; 8. razred: nemščina 2, ples, 

sodobna priprava hrane, šport za sprostitev; 9. razred: obdelava gradiv – kovin in elektronika z 

robotiko. Neobveznih izbirnih vsebin v 2. triadi ni, ker se učenci niso prijavili, v 3. triadi pa se 

bodo izvajale, in sicer (6.–9. razred) tehnika (2 skupini), šport (2 skupini) in nemščina (1 

skupina). Tukaj se je s strani Sveta staršev porajalo vprašanje zakaj so učenci združeni po 

triadah, ker nikakor nimajo enakega predznanja in enakih vrednot, načel. Ravnateljica je 

odgovorila, da je zaenkrat tako (čeprav se večina ravnateljev, šol s tako razporeditvijo ne 

strinja), ker je tako določeno s strani Ministrstva. Ko pa bodo po letu 2021 vstopili v sistem 

Razširjenega programa (zdaj neobvezne vsebine), se pa bodo učenci delili po starostnih 

stopnjah. Ponovno se je pojavilo vprašanje, češ kako to, da je učiteljica lobirala pri učencih, da 

se vpišejo k nemščini kot neobvezni predmet (normativ za št. učencev pri neobveznem 

predmetu je 8 – torej je lahko več skupin), konkretno za učence 6. razreda. Na vprašanje, zakaj 

so bili pri nemščini v letošnjem šolskem letu združeni učenci 6. in 9. razreda in kako to, da so 

učenci 6. razreda vedeli več nemščine od devetošolcev, pa je ravnateljica odgovorila, da je 

mlajše učence prej učila druga učiteljica, da devetošolci niso bili zainteresirani za delo, da so 

zamujali k pouku, niso bili pripravljeni, celo hospitirala je pri dotični učiteljici in da 

sistematizacija za naslednje šolsko leto še ni dokončna. Nekateri starši so vztrajali, da se ta 

problem vleče že nekaj let (konkretno 9) in da se na tem področju še ni nič spremenilo. 

Izpostavljen je bil tudi očitek, da je šola v znanju nemščine ena najslabših šol v okolici. 

Izpostavljen je bil tudi problem odsotnosti dotične učiteljice in nepravočasna seznanitev 

učencev z nadomeščanjem. Ravnateljica je povedala, da ko je pravočasno zvedela za odsotnosti, 

je pravočasno uredila nadomeščanja, če pa je izvedela za odsotnost zjutraj, ni mogoče uskladiti 

nadomeščanj v celoti, za to so tudi nekatere ure odpadle. Ker je učiteljica na daljši odsotnosti 

(vendar ne dlje od 30 dni in ker se bliža konec šolskega leta, šola ni  



 

 

 

upravičena do novega nadomestnega učitelja), so urejena vsa nadomeščanja do konca šolskega 

leta.  

Poudarjeno je bilo tudi, da je učiteljica poskrbela, da je učencem zaključila vse ocene, preden 

je odšla na bolniško. Kar se tiče združevanja skupin pri neobveznih učnih vsebinah pa bodo 

upoštevali predznanje učencev in prilagodili pouk. Starši so podali mnenje, da je potem bolje, 

da učenci ne hodijo k uram nemščine, ker je nazadnje tako vseeno ali so ure nemščine 

opredeljene kot obvezni ali neobvezni predmet. Ravnateljica je povedala, da so prijave k 

obveznim in neobveznim predmetom dokončne in da se bodo izvajale po načrtu. Razlog zakaj 

so zbrali prijave tako za obvezne kot neobvezne predmete, je bilo lansko septembrsko množično 

premeščanje učencev iz enega predmeta na drugega in je zato nastala zmeda, ker niso vedeli 

kaj bi izvajali (jeseni učenci zato lahko samo izjemoma prestopijo). Ravnateljica je podala za 

zapisnik še izjavo, da bosta 2 učenca uveljavljala glasbeno šolo kot obvezni izbirni predmet. 

 

AD. 6) Rezultate letošnjega Nacionalnega preverjanja znanja je podaja ga. Helena Skarlovnik 

Casar. Poudarila je, da so rezultati za 6. razred še neuradni, ker se še ni iztekel rok za ugovore 

na točkovanja preizkusov. V 6. razredu so učenci dosegli pri SLJ povprečje 49,31 %, državno 

povprečje znaša 52 %, pri MAT so dosegli 63,52 %, državno je 57,19 %, pri ANG 62,04 %, 

državno 51,71 %. Pisali so vsi učenci. Je pa ena učenka pisala NEM (dosegla 27 %, državno 

povprečje je 68,71 %); poudariti je potrebno, da to ni povprečje, ampak dosežek ene učenke. 

Rezultati učencev 9. razreda: pri SLJ je povprečje 43,43 %, državno znaša 48,48 %, MAT 50,74 

%, državno 51,05 %, DKE 46,96 %, državno 51, 01 %. Na podlagi njihovih rezultatov NPZ-ja 

iz 6. r. je razvidno, da je je uspeh letošnjih devetošolcev izboljšal, čeprav so pisali vse tri 

predmete pod državnim povprečjem. Na vprašanje zakaj so slabi rezultati, je bil podan odgovor, 

da so učenci bili nezainteresirani za delo, pa tudi vedeli so, da je rezultati NPZ-jev ne upoštevajo 

nikjer, razen pri vpisih, kjer so omejitve. Devetošolci pa so takrat, ko so pisali NPZ že bili 

sprejeti v izbrane srednje šole. Poudarjeno je bilo tudi, da so rezultati NPZ-jev devetošolcev v 

povprečju 30 % nižji, kot pa so njihove zaključne ocene. 

 

AD. 7, 8) Ker je bilo v zadnjem zapisniku, z dne 23. 4. 2019, poziv, da naj vodstvo šole poda 

pisno mnenje k upoštevanju mnenj in pobud, je le-te ustno navedla ga. ravnateljica. Člani Sveta 

staršev smo jo dopolnili, da se pobude in mnenja ne nanašajo zgolj na omenjen zapisnik, ampak 

na vsa mnenja, pobude prejšnjih let. Ker so bile zahteve pobude in mnenja zapisane kot priloga 

k prej omenjenemu zapisniku, jih na tem mestu ne bom podvajala; odgovore ravnateljice pa 

navedem: 

- Zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov se podatki otrok ne smejo javno obesiti 

na šolskem hodniku, lahko pa se v mesecu avgustu pisno obvesti starše vrtčevskih 

otrok. 

- Tudi uvodne ure vrtčevskih otrok se ne da organizirati, kajti v vrtcu so (teden pred 

začetkom šolskega leta) ves čas prisotni otroci,  ki se zadržujejo  v vseh igralnicah.  

- Za novince je organizirano uvajanje v vrtec, sklican je tudi skupni roditeljski 

sestanek in roditeljski sestanki po oddelkih. Poudarjeno je bilo, da je med letom več 

druženj (obiski dedkov, babic, zeleni teden …). 

- Zakaj je bil v tednu otroka ukinjeno nabiranje kostanjev (piknik ne), ravnateljica ne 

pozna razloga. 



 

 

 

- Še vedno se trudijo, da bi bili podatki na spletni strani ažurni. 

- Glede začasnega izpisa otroka iz vrtca (do sedaj se je odštela samo prehrana, 

oskrbnina se plačuje ves čas) je tako, da bi naj imeli starši otrok možnost začasnega 

izpisa, če bi bil otrok odsoten več kot 14 dni neprekinjeno, pri čemer bi se naj odštela 

cela oskrbnina ali samo del. Vodstvo šole bo podalo predlog začasnega izpisa 

vrtčevskih otrok na Svet zavoda osnovne šole. 

- Podan je bil tudi predlog o tedenskem zaprtju vrtca zaradi generalnega čiščenja 

(razkužitve). Lani ta predlog ni bil sprejet (če je bilo manj kot 5 otrok, je bil vrtec 

vseeno odprt). 

- Glede uvedbe E-asistenta tudi v vrtec: šola ne uporablja e-asistenta, ampak Lopolis 

(cenejši kot e-asistent). Vodstvo in vzgojiteljice so mnenja, da je tak sistem 

obveščanja kot je sedaj boljši, zaradi osebnega stika otrok–starš, ker se dandanes 

izgublja še to (povedale pa so tudi, da starši ne prihajajo na pogovorne ure). Predlog 

s strani staršev je bil sprotno sms-obveščanje, ker je to najcenejša varianta. 

 

Sledijo predlogi, mnenja, pobude članov Sveta staršev: 

- Na vprašanje zakaj je bila zaključna ekskurzija v Gradec in ne v nek kraj v Sloveniji, 

je ravnateljica odgovorila, da zato, ker si učenci destinacije izbirajo sami. Pomislek 

je bil tudi, da tako naravnani izleti niso vsebinsko in ciljno naravnani, kajti tudi sami 

učenci se pritožujejo, češ, da na izletu ni bilo lepo, da je bilo dolgočasno … 

ravnateljica se je strinjala z našim pomislekom in bo skušala v prihodnje to urediti. 

- Bila je podana prošnja, da se naj vrne nazaj prejšnji razrednik 9. razredu, čeprav 

nimajo starši nič proti sedanjemu. Ravnateljica je povedala, da menjav ne bo zaradi 

sistematizacije. 

- Ker letošnja prireditev Zelenci ni bila v mejah normale, se bo le-ta ukinila, razen če 

bodo stvari potekale tako kot treba (pripomba je bila, ker ni bilo nadzora nad vsebino 

programa). 

- Člani sveta staršev so predlagali predavanje/ja glede cepljenja deklet proti raku na 

materničnem vratu. Ravnateljica je povedala, da se bodo povezali z medicinsko 

sestro, ki že izvaja podobna predavanja po šolah, da bi vključila še to tematiko, z 

namenom, da se starši bolje seznanijo s to tematiko in da se lažje odločijo za 

cepljenje. 

- Glede učencev 6. razreda, zakaj jih ne jemljejo enakopravno in zakaj eni smejo na 

končno ekskurzijo in eni ne, je bil podan odgovor na podlagi poročila učiteljice, 

katera jih je spremljala na športnem dnevu v Moravskih Toplicah. Ker je bilo na 

kopanju izvedenih več vrst med vrstniškega nasilja, je učiteljica podala skupni ukrep 

prepovedi udeležbe na ekskurziji. Zaradi tega smo člani Sveta staršev predlagali, da 

šola izda več vzgojnih ukrepov, se izvedejo različna predavanja na temo med 

vrstniškega nasilja (s strani policije, pedagoških delavcev in drugih strokovnjakov). 

Pomislek je bil, zakaj dotični razred niso že prej strožje obravnavali, zakaj ima ena 

izmed učenk 6. razreda privilegije. Ravnateljica in ga. H. Skarlovnik Casar sta 

razložili, da ima letos omenjena učenka spremljevalko, ki je veliko pripomogla k 

učenkinemu obnašanju in vedenju. Zato menijo, da so že naredili korak naprej pri 

izboljšanju razmer v imenovanem razredu. Nekateri člani Sveta staršev so mnenja,  



 

 

 

da naj raje učenci dobijo vzgojni ukrep/učni opomin, tisti, ki so sodelovali v med 

vrstniškem nasilju, in ne vsi učenci skupni opomin. Kajti če vsi, potem res vsi in ne 

ena učenka, ki ni sodelovala (se je odmaknila in bi zato lahko odšla na končni izlet 

– ga je odklonila). Kar se tiče prej omenjenih strokovnih predavanja na temo med 

vrstniškega nasilja, naj bodo le-ta skupna (npr. otroci, starši in predavatelj) in 

prilagojena tako za zaznavno raven otroka kot starša. Pobuda je bila tudi, da bi bilo 

dobro izvesti taka predavanja že v 2. triadi osnovne šole in jih konstantno ponavljati, 

dopolnjevati (glede na trenutne potrebe). Morebiti celo po razredih, predvsem zaradi 

specifike dane problematike. 

 

 

Priloge: 

1. Dopolnjen Zapisnik 2. srečanja članov Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 

 

Predstavnica Sveta staršev se je zahvalila za prisotnost. 

 

Seja Sveta staršev se je končala ob 20:05. 

 

 

Velika Polana, 12. 6. 2019 

 

Zapisnik zapisala:               predsednica Sveta staršev OŠ Velika Polana 

Monika Matjašec      ga. Renata Jeneš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dopolnjen ZAPISNIK 2. SREČANJA ČLANOV SVETA 

STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 

Datum: 23. 4. 2019 (torek) ob 17.00 uri 

Kraj: večnamenski prostor in glasbena učilnica OŠ Miška Kranjca  

 

DNEVNI RED: 

Prvi del srečanja (večnamenski prostor): 

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti 

2. Predstavitev dveh ustreznih kandidatov za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice 

našega zavoda 

Drugi del srečanja (Učilnica GV): 

3. Dokonstituiranje Sveta staršev zavoda OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

4. Potrditev dnevnega reda 

5. Podaja mnenja po 53. a členu ZOFI (Uradni list RS 16/2007 – uradno prečiščeno 

besedilo in spremembe) 

6. Mnenje in pobude staršev 

7. Razno 

 

 

 

AD. 1) Prvi del srečanja je vodil g. Štefan Jaklin, predsednik Sveta zavoda.  

AD. 2) Vodja srečanja je dal možnost kandidatom za ravnatelja OŠ Miška Kranjca Velika 

Polana, da se predstavijo. Najprej se je predstavil g. Stanko Čerpnjak, nato ga. Danijela Apatič. 

Po predstavitvama je bil na voljo čas za vprašanja, na katera sta oba kandidata tudi odgovorila. 

AD. 3) Drugi del srečanja je vodila predsednica ga. Renata Jeneš, predsednica Sveta staršev. 

Dokonstruiranje Sveta staršev je bilo zaradi izvolitve novega člana kot predstavnika vrtca,  

namesto gospoda Nenada Kekiča, gospa Danijela Belovič. Ugotovili smo, da nas je od 13 

članov 1 opravičeno odsoten.  

AD. 4) Z dvigom rok smo soglasno potrdili dnevni red. 

 

 



 

 

 

AD. 5) Predstavnica Sveta staršev je prebrala 53. a člen zakona ZOFI, nato pa vprašala, če 

bomo danes odločali o podaji mnenja k imenovanju ravnatelja zavoda OŠ Miška Kranjca in ali 

bo to glasovanje javno ali tajno. Soglasno z dvigom rok smo se odločili, da bo glasovanje že na 

tokratnem srečanju in da bo javno. Predstavnica Sveta staršev nas je opozorila, da moramo  

mnenje podati v 20 (dvajsetih) dneh po predstavitvi kandidatov. Po kratki razpravi (ugotovili 

smo, da sta oba kandidata ustrezna, čeprav je kandidatka imela boljšo predstavitev, da smo jo 

izbrali za ravnateljico zato, ker smo želeli, da to delovno mesto zasede nekdo »domač«, ki pozna 

razmere na šoli, obžalovali, da učenci izgubijo res dobro učiteljico in ker so do sedaj vsi 

»zunanji« ravnatelji odšli, smo izbrali nekoga »domačega«) smo se odločili, da podpremo go. 

Danijelo Apatič za ravnateljico OŠ Miška Krajnca Velika Polana. Glasovali smo z dvigom rok: 

3 člani Sveta staršev so bili za g. Stanka Čerpnjaka, 7 članov Sveta staršev je bilo za ga. Danijelo 

Apatič in en član Sveta staršev se je vzdržal glasovanja. 

Isti dan smo tudi izdali sklep, s katerim se ugodi Vlogi za pridobitev mnenja pri imenovanju 

ravnatelja/ravnateljice zavoda OŠ Miška Kranjca Velika Polana. 

AD. 6) Pri mnenjih in pobudah smo si starši bili enotni, da imamo občutek, da se naših mnenj 

in pobud ne upošteva (npr. pobude in mnenja iz zapisnika dne 27. 9. 2018), zato pozivamo, da 

poda šola pisno mnenje k upoštevanju mnenj in pobud. 

AD. 7) Izjav pri točki Razno ni bilo. 

 

Priloge: 

1. Lista prisotnosti 2. srečanja Sveta staršev. 

2. Sklep, v katerem se ugodi Vlogi za pridobitev mnenja pri imenovanju ravnatelja/ice 

zavoda OŠ Miška Kranjca Velika Polana.  

 

Predstavnica Sveta staršev se je zahvalila za prisotnost in glasovanje. 

Seja se je zaključila ob 18:25 uri. 

 

Zapisnik napisala:       predsednica Sveta staršev 

Monika Matjašec        ga. Renata Jeneš 

 


