
OŠ MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA 

Velika Polana 215b 

9225 Velika Polana 

 

 

ZAPISNIK 

PRVEGA SREČANJA ČLANOV SVETA STARŠEV  

V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 

Dne 28. 9. 2017  je bilo s strani ravnatelja šole, g. Branka Laha, sklicano prvo srečanje članov 

Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, s pričetkom ob 18.30 uri v učilnici glasbene 

umetnosti OŠ Miška Kranjca Velika Polana. 

Prisotni: ravnatelj zavoda g. Branko Lah, Sandi Makoter (1.r), Renata Jeneš (2.r), Andrej Čeh 

(3.r), Anita Farkaš Bogdan (4.r), Sebastjan Kavaš (5.r), Urška Kapun Hozjan (6.r), Andreja 

Časar (7.r), Alenka Jaklin (8.r), Simona Sobočan Boroš (9.r), Polonca Gjerek (vrtec 1-5), 

Alenka Paldauf (vrtec 1-4) in Renata Horvat (vrtec 5-6).  

Vabljeni: župan občine Velika Polana g. Damijan Jaklin  

Odsotni (opravičeni): Barbara Ferčak (vrtec 2-3) 

 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti. 

2. Konstituiranje Sveta staršev zavoda OŠ Miška Kranjca Velika Polana. 

3. Potrditev dnevnega reda. 

4. Pregled zapisnika zadnjega srečanja Sveta staršev (14. 6. 2017), pregled uresničitve 

sklepov ter potrditev zapisnika. 

5. Obravnava in podaja mnenja Sveta staršev k predlogu Poročila o realizaciji Letnega 

delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 za šolo in vrtec. 

6. Obravnava in podaja mnenja Sveta staršev k predlogu Letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2017/2018 za šolo in vrtec. 

7. Obravnava in podaja mnenja k Ceniku storitev za šolsko leto 2017/2018. 

8. Predlogi, mnenja in pobude članov. 

9. Razno. 

 



K točki 1: 

Ravnatelj zavoda, g. Branko Lah je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da smo sklepčni, 

saj je bilo prisotnih 12 od 13 predstavnikov oddelkov oziroma članov Sveta staršev. 

 

K točki 2: 

Po predlogu ravnatelja g. Branka Laha je soglasje h kandidaturi za predsednico Sveta 

staršev podala ga. Renata Jeneš, predstavnica 2. razreda, soglasje h kandidaturi za 

namestnika predsednice pa je podal g. Andrej Čeh, predstavnik 3. razreda. 

Za zapisnikarico je bila predlagana in potrjena ga. Polonca Gjerek. 

SKLEP 1: Za predsednico Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 je bila izvoljena ga. 

Renata Jeneš. 

SKLEP 2: Za namestnika predsednice staršev v šolskem letu 2017/2018 je bil izvoljen g. 

Andrej Čeh.  

Ravnatelj je predal vodenje seje Sveta staršev predsednici Sveta staršev. 

 

K točki 3: 

Predsednica ga. Renata Jeneš je predlagala zapisan dnevni red. 

SKLEP 3: Z dvigom rok je bil dnevni red srečanja soglasno potrjen. 

 

K točki 4: 

Ob pregledu zapisnika zadnje seje Sveta staršev (14. 6. 2017) se ugotavlja, da ura pričetka 

pouka še zmeraj predstavlja težavo, saj se mnogi starši nad tem še zmeraj pritožujejo in 

zahtevajo obrazložitev, zakaj se s tem šolskim letom začetek pouka ni prestavil na 7.30 

uro. Ravnatelj razloži, da pričetek pouka ni bilo mogoče prestaviti na zahtevano uro zaradi 

prevelikega števila učencev, ki so deležni dodatne strokovne pomoči (DSP). Nekatere ure 

DSP izvajajo specialne pedagoginje ali učiteljice same, ki te ure najbolj uspešno izvedejo 

v jutranjih urah, saj takrat učenci z odločbo o usmeritvi še najbolj delujejo. Prav tako 

ravnatelj pove, da se starši teh otrok s spremembo ure pričetka pouka niso strinjali, kar je 

izvedel na individualnih sestankih z le-temi.  

G. Andrej Čeh predlaga, da se zavoljo vseh staršev jasno predstavijo vzroki oziroma 

dejstva, zaradi katerih se pouk na Osnovni šoli Miška Kranjca ne more pričeti ob 7.30 uri.  

Župan občine Velika Polana, g. Damijan Jaklin najprej vse prisotne lepo pozdravi. Prebere 

vse točke zapisnikov prejšnjih sej Sveta staršev, ki se nanašajo na zgoraj omenjeni 



problem. Želi, da se ta zadeva enkrat za vselej razčisti, in spodbudi člane Sveta staršev, da 

začnejo zahtevati, da se sklepi s sej začnejo uresničevati in da se vsi organi tega zavoda 

zavedajo svojih nalog. Župan, g. Jaklin zahteva analize ravnatelja in šole glede učencev z 

DSP in ostalimi učenci, da bi lažje razumeli povezavo učencev z DSP z uro pričetka 

pouka.  

G. župan je predstavil trenutno stanje glede investicij občine Velika Polana v osnovno 

šolo, in sicer pove, da so igrala in knjižnica (knjižne police) že dlje časa naročeni. Prav 

tako je občina vključena v program, s katerim bi lahko naslednje leto dobila nov, večji 

kombi, ki bi ga lahko uporabljali prevoz učencev in za krožne vožnje po občini Velika 

Polana.   

SKLEP 4: Župan občine, g. Damijan Jaklin, predlaga, da ravnatelj, g. Branko Lah, 

pripravi alternativni urnik za šolsko leto 2017/2018 in ga predstavi na seji Sveta zavoda, 

dne 29. 9. 2017, z vsemi plusi in minusi, vezanimi na ta urnik, na podlagi česar se bodo 

starši lažje opredelili.  

Z dvigom rok: 10 članov ZA , 2 člana PROTI, sklep potrjen.  

SKLEP 5: Zapisnik prejšnje seje Sveta staršev je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  

 

K točki 5: 

Ravnatelj šole, g. Branko Lah, se opraviči v imenu ga. Mirjam Törnar, pomočnice 

ravnatelja in vodje vrtca, za njeno odsotnost. Povzel in predstavil je poročilo o realizaciji 

Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 šole in vrtca. Poudari, da je največ 

manjkajočih ur bilo pri predmetu likovna umetnost, in sicer zaradi večje odsotnosti 

učiteljice tega predmeta.  

SKLEP 6: Z dvigom rok je Svet staršev izdal soglasje k Poročilu o realizaciji Letnega 

delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 za šolo in vrtec. 

 

K točki 6. 

Ravnatelj g. Branko Lah, je povzel in predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 

2017/2018 za šolo in vrtec, s poudarki na: 

- prednostnih nalogah zavoda, 

- projektih in natečajih, 

- dejavnostih v vrtcu ter 

- sodelovanju z drugimi institucijami in društvi. 



SKLEP 7: Z dvigom rok je Svet staršev izdal soglasje k Letnemu delovnemu načrtu za 

šolsko leto 2017/2018 za šolo in vrtec. 10 članov se strinja s predlaganim Letnim 

delovnim načrtom, razen s časom pričetka pouka, 2 člana pa se strinjata z obstoječim 

Letnim delovnim načrtom. 

 

K točki 7: 

Ravnatelj zavoda, g. Branko Lah, je povedal, da se v ceniku storitev ni nič spremenilo.  

Starše je pri tej točki dnevnega reda zanimalo, kako so otroci/učenci (ne)zadovoljni s 

prehrano. Ravnatelj pa je poudaril, da je kakovost prehrane na šoli in v vrtcu na visoki 

ravni, da se trudijo pridobiti in uporabiti lokalne sestavine in da mnogo sestavin pripravijo 

zaposleni v kuhinji sami.  

SKLEP 8: Z dvigom rok je cenik storitev za šolsko leto 2017/2018 potrjen. 

 

K točki 8: 

Nekateri starši so mnenja, da bi k pozitivni spremembi urnika pripomoglo združevanje 

deklic in dečkov pri urah športa, saj bi na tak način lahko učenci prej zaključili s poukom. 

Vendar ravnatelj opozori na 28. člen Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje 

programa osnovne šole, ki pravi: »Normativ za oblikovanje učnih skupin pri športni 

vzgoji v 5. razredu osemletne osnovne šole in od 6. razreda dalje je 20 učencev. Učne 

skupine se oblikujejo po spolu v okviru enega razreda. V primeru, da je število učencev 

ali učenk določenega razreda manjše, se skupine oblikujejo iz sosednjih razredov. Kadar 

to ni mogoče, se učenci po spolu delijo le v primeru, če je v posamezni skupini najmanj 8 

učencev.« Na podlagi tega člena se šport na predmetni stopnji izvaja ločeno za deklice in 

dečke. Ravnatelj poudari, da bi se lahko združili samo v primeru, da bi na šoli imeli še 

enega učitelja športa.  

 

K točki 9: 

Predstavnica 8. r,  ga. Alenka Jaklin, opozori na težave, ki jih imajo učenci pri pouku 

fizike, in na to, da so mnogi mnenja, da bi moral odgovorni učitelj fizike uporabiti 

drugačen pristop, drugačne metode pri pridobivanju nove učne snovi, da bi jo učenci 

bolje razumeli. Ravnatelj je obljubil, da bo takoj naslednji dan preveril zvezek ene od 

učenk 8. razreda, saj so na šoli sprejeli sklep, ki pravi, da v mesecu septembru ne bodo 

obravnavali nove učne snovi, ampak samo preverjali, utrjevali in ponavljali predznanje 

učencev. V kolikor je učitelj fizike kršil sprejeti sklep, bo ravnatelj ustrezno ukrepal.  



Predstavnica 7. Razreda, ga. Andreja Časar, se zanima za e-redovalnico, in sicer kako bo 

to šolsko leto delovala. Ravnatelj ji sporoči, da se program LoPolis trenutno posodablja in 

bo po končani posodobitvi deloval po ustaljenem sistemu.  

Predsednica Sveta staršev, ga. Renata Jeneš se je vsem zahvalila za udeležbo. 

Seja se je zaključila ob 21.00 uri. 

 

 

 

Zapisnikarica:        Predsednica Sveta staršev: 

Polonca Gjerek                 Renata Jeneš 

  

 


