
 

Svet staršev         V.Polana,28.9.2016 

OŠ MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA 

Velika Polana 215b 

9225 Velika Polana 

ZAPISNIK 

PRVEGA IZREDNEGA SREČANJA ČLANOV SVETA STARŠEV  

V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

 

Dne 28.9.2016 je bilo s strani ravnatelja šole, g.Laha sklicano prvo izredno srečanje članov 

Sveta staršev v šolskem letu 2016/2017, s pričetkom ob 17.00 uri v učilnici glasbene 

umetnosti OŠ Miška Kranjca Velika Polana. 

Prisotni: Renata Jeneš (1.r) Andrej Čeh (1.r), Anita Farkaš Bogdan (3.r), Sebastjan Kavaš 

(4.r), Urška Kapun Hozjan (5.r),  Andreja Časar (6.r), Alenka Jaklin (7.r), Petra Hozjan (9.r), 

Barbara Ferčak (vrtec 1-2), Slavko Jaklin (vrtec 1-5),  Alenka Paldauf (vrtec 2-5), Urška 

Petek (vrtec 5-6) 

Vabljena: pomočnica ravnatelja za vrtec, ga. Mirjam Törnar  

Odsotni (opravičeni): Simona Sobočan Boroš (8.r) 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti. 

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

3. Pregled zapisnika zadnjega srečanja Sveta staršev (26.5.2016), pregled uresničitve 

sklepov ter potrditev zapisnika. 

4. Potrditev dnevnega reda 

5. Obravnava in podaja mnenja Sveta staršev na prispelo pritožbo na Svet staršev. 

6. Obravnava in izdaja soglasja k Poročilu o prednostnih nalogah v šoli in oročilu o 

realizaciji Letnega delovnega načrta v vrtcu za šolsko leto 2015/2016. 

7. Obravnava in izdaja soglasja k Letnemu delovnemu načrtu zavoda za šolsko leto 

2016/2017. 

8. Obravnava in izdaja soglasja k spremenjenim dokumentom zavoda: 

- Vzgojni načrt, 

- Pravila šolsKega reda in  

- Hišni red zavoda. 

9. Obravnava in izdaja soglasja k Ceniku storitev za šolsko leto 2016/2017. 

10. Mnenje in pobude članov. 

11. Razno. 

 



K točki 1: 

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

 

K točki 2: 

Po predlogu ravnatelja g.Laha,  je za predsednico Sveta staršev potrjena ga. Renata Jeneš. 

Za namestnico predsednice Sveta staršev je predlagana in potrjena ga. Alenka Jaklin, za 

zapisnikarico pa je bila predlagana in potrjena Alenka Paldauf. 

SKLEP: z dvigom rok so predlagane članice  soglasno potrjene. 

 

K točki 3: 

Ob pregledu zapisnika zadnje seje Sveta staršev ( 26.5.2016 ) je ga. Alenka Jaklin 

vprašala, kako je z vzpostavitvijo eRedovalnice. Ravnatelj g. Lah je pojasnil, da se je šola 

odločila za program LO.POLIS in da so trenutno v fazi uvajanja. Po 15.10. bo šola dala 

ponudbo staršem, ki se bodo za uporaba programa lahko odločili in prijavili.   

Ob pregledu zapisnika prejšnje seje, predsednica ga.Jeneš ugotavlja, da na zapisnik ni 

pripomb. 

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

 

K točki 4: 

Predsednica ga.Jeneš je predlagala zapisan dnevni red. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K točki 5: 

Predsednica ga. Jeneš, nam je prebrala pismo, ki ga je dobila od Društva SOS telefon v 

začetku meseca septembra. Gre za anonimno pritožbo, ki ga je Društvo SOS telefon 

prejelo v obliki klica in je posredovalo dopis in prošnjo Svetu staršev, Občini Velika 

Polana, OŠ Velika Polana in Ministrstvu za šolstvo, s prošnjo, da se do pritožbe 

opredelimo in jim posredujemo svoj odgovor. Pritožba je sicer anonimna, vendar navja da 

je podana v imenu staršev otrok OŠ Velika Polana. Pritožba se nanaša na vedenje 

ravnatelja g.Laha, ki da naj bi se neprimerno obnašal, povzdigoval glas in se tako vedel 

tako do otrok kot tudi nekaterim zaposlenih.  

Ravnatelj zavoda, g. Lah je bil nad pritožbo vidno ogorčen in prizadet. Prizna, da je 

lansko leto enkrat povzdignil glas nad enim učencem, ki se je nesprejemljivo obnašal. 

Pojasni, da se zelo trudi, da bi se vsi učenci in vrtčevski otroci našega zavoda tu počutili 

dobro, da ima vse enako rad in vsem enako privošči in želi uspeha. Ravnatelj g.Lah še 

doda, da je za svoja dejanja vedno pripravljen prevzeti odgovornost in da za njimi stoji. 

Pove še, da je prepričan, da pritožba na SOS telefon ni prišla s strani staršev oz. otrok, 

ampak od določene zaposlene osebe OŠ V.Polana, s katero sta že imela konfliktne 

situacije.  

Ravnatelj, g. Lah je članom Sveta staršev predlagal, da bi ti sklicali roditeljske sestanke in 

preverijo resničnost obtožbe. 

Ravnatelj je tudi predlagal, da se sam lahko umakne s seje, da lahko Svet staršev brez 

zadržkov razpravlja o zadevi.  

Predsednica Sveta, ga. Jeneš predlaga, da se razprava o tej temi premakne pod 11. točko 

dnevnega red in tako ravnatelj ostane. 

 

K točki 6. 

Ravnatelj g.Branko Lah, je povzel Poročilo o prednostnih nalogah v šoli. Povedal je, da je 

bila v lanskem šolskem letu 108% realizacija pouka, da so učitelji presegli svojo 

realizacijo, kar pa gre na račun dopolnjevanja manjkajoče učiteljice LU.  

Ravnatelj je pojasnil, da Poročilo ni njegovo delo, ampak je to delo Komisije za razvoj, ki 

jo sestavljajo zaposleni. Ti morajo znati evalvirati svoje delo in podati zaključke. 

G. Lah je še dodal, so na šoli zabeležili lepe uspehe, da se trudijo biti sodobna šola in da je 

pomembno ohraniti in nadgraditi tudi aktivne oblike učenja – ob tem je izpostavil bazar in 

pa projekt Zeleni teden.  

 

 



 

Ga. Mirjam Törnar, pomočnica ravnatelja za vrtec, je povedala, da so tudi v vrtcu 

realizirali vse zastavljene naloge in da korak za korak vnašajo še nove pristope. V vrtcu 

večjih kadrovskih težav ni bilo. Vsi projekti so bili izpeljani. Beleži se večji vpis v vrtec in 

tudi drugače izkazan interes za vpis.  

Ga. Alenka Jaklin je predlagala, da se letos organizirajo delavnice tudi za višje razrede, ki 

da za bazar nimajo organiziranih aktivnosti, pri katerih bi lahko samo kaj izdelali, 

pripravili. Ravnatelj g.Lah, je povedal, da bo za ta namen letos potekal Tehnični dan, ko 

bodo tudi starejši izdelovali za namen bazarja. 

SKLEP 1: Z dvigom rok je Svet staršev izdal soglasje k Poročilu o prednostnih nalogah v 

šoli. 

SKLEP 2: Z dvigom rok je Svet staršev izdal soglasje k Poročilu o realizaciji Letnega 

delovnega načrta v vrtcu za leto 2015/2016. 

 

 

K točki 7: 

 Ravnatelj OŠ, g.Lah je povzel Letni delovni načrt zavoda za šolsko leto 2016/2017. 

Izpostavil je naslednje cilje oz. prednostne naloge: 

- Branje 

- Posodobitev pristopov k učenju in poučevanju 

- Ureditev situacije šolske knjižnice 

- Delo z nadarjenimi: učitelji so dobili prednostno nalogo za delo z nadarjenimi in 

neidetificiranimi nadarjenimi učenci. Poudarek bo na nudenju podpore in pomoči 

za pridobitev oz.možnost za pridobitev Zoisove štipendije. To zahteva večji vložek 

učitelja, kar pa je brezkompromisno. 

- Večje vključevanje učencev v tekmovanja in doseganje visokih rezultatov 

Razložil je, kako poteka lansko leto zastavljeni cilj, da učenci v mesecu septembru ne 

obravnavajo nove snovi. Ta čas je namreč namenjen utrjevanju in ponavljanju za nazaj. Do 

10.10 bo narejena evalvacija dela. 

Predmetnik je ostal isti. 

Manjše spremembe v kadru – nov učitelj, ki dopolnjuje.  

 

 

 



 

Ravnatelj je povedal, da se šola prijavi tudi na projekt » Popestrimo šolo«, ki pa ga še ni v 

LDN.  

 Pomočnica ravnatelja za vrtec, Ga. Mirjam Törnar je izpostavila novost letošnjega 

leta, polovični oddelek. 

V vrtcu bodo potekale mnoge dodatne dejavnosti, nov projekt »Turizem v vrtcu«, dve 

novi obogatitveni dejavnosti, obdržijo pa se tudi vsi projekti iz prejšnjega leta.  

 

 K tej točki dnevnega reda predsednica Sveta staršev, ga.Renata Jeneš doda obravnavo 

dopisa Občine Velika Polana o začetku pouka. 

 

PRILOGA št.1: Odgovor Sveta staršev na dopis Občine. 

 

SKLEP 1 k točki 7: Člani Sveta staršev predlagamo, da ura začetka pouka ostane ista in da se 

uredi jutranje varstvo za otroke od 2.do 4.razreda.  

Z dvigom rok: 10 članov ZA in 2 člana PROTI, nihče zadržan, je bil sklep potrjen. 

 

SKLEP 2 k točki 7: Svet staršev izda soglasje k Letnemu delovnemu načrtu zavoda za šolsko 

leto 2016/2017. 

Z dvigom rok: 11 članov ZA, 1 član PROTI je sklep potrjen. 

 

K točki 8: 

Ravnatelj zavoda, g. Branko Lah je pojasnil, da je bilo potrebno dokumente iz te točke 

dnevnega reda v skladu z zakonodajo prenoviti in dopolniti.  

Učenci so dokumente obravnavali na Šolski skupnosti, zbrali so se tudi njihovi predlogi, nekaj 

se jih je tudi upoštevalo.  

Predsednica Sveta staršev, ga. Jeneš je ob tem dodala, da bi bilo potrebno na primerno 

obnašanje opozoriti tudi nekatere učitelje.  

Ravnatelj, g. Lah se je strinjal, da morajo biti učitelji za vzgled in da je neprimerno vedenje 

učiteljev nedopustno. Zaposlene bo na to opozoril. 

 

 

 



 

Predstavnica staršev 3.r, ga. Farkaš Bogdan je opozorila na morebiten problem počitnic 

2.januarja, ki je pri nas delovni dan. Ravnatelj je pojasnil, da bodo starši dobili vprašalnik, če 

bi na ta dan bilo varstvo potrebno, ga bo šola zagotovila.  

SKLEP: Svet staršev je z dvigom rok potrdil dokumente zavoda iz 8.točke dnevnega reda. 

 

- Ga. pomočnica ravnatelja za vrtec, ga. Mirjam Törnar se je opravičila, ker mora 

predčasno zapustiti sejo, se poslovila in sejo zapustila. 

 

K točki 9: 

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

Ob tej točki dnevnega reda se je izpostavila problematika jedilnika in prehrane. Starši smo s 

šolsko prehrano nezadovoljni. Jedilniki po našem mnenju niso dobro sestavljeni, prehrana ni 

dovolj kvalitetna, preveč je vnaprej pripravljene hrane, kupljene, polne aditivov… Prehrana ni 

v slogu z zdravim načinom življenja, ki ga Zavod podpira.  

Ravnatelj, g.Lah je pojasnil, da izgovorov več ni, kuhinja je sodobno opremljena, na pomoč 

pri sestavljanju jedilnika in kompletni prenovi so povabili tudi nutricionista. Delali bodo tudi 

na lokalni dobavi in oskrbi.  

Postavljen je ultimat: do konca novembra se prehrana na OŠ Velika Polana kompletno uredi. 

 

SKLEP: Z dvigom rok je cenik storitev za šolsko leto 2016/2017 potrjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K točki 10 in 11: 

Predsednica Sveta staršev predlaga, da se 10. in 11. točka dnevnega reda združita. 

- Predstavnica staršev 9.r, ga. Petra Hozjan izpostavi, da so starši in otroci letos 

pogrešali program ob vstopu prvošolčkov v šolo (Sprejem v skupnost).  

 

Ravnatelj, g. Lah bo preveril kaj je s tem in poskusil urediti, da se ceremonija še 

lahko izpelje. 

 

- Predstavnica staršev 9.r, ga. Petra Hozjan je tudi vprašala, kako to, da ne bo več 

plesov na šoli in zakaj v LDN ni zaključnih ekskurzij. 

Ravnatelj zavoda je povedal, da o plesih na šoli nima informacije, bo pa to preveril 

pri šolski skupnosti. Kar se tiče ekskurzij pojasni, da je vse povezano z denarjem 

in da odločitev o tem sprejemajo starši na roditeljskih sestankih, zato to ni 

vključeno v LDN. 

- Predstavnico staršev 7.r, ga. Alenka Jaklin, zanima kakšna je razlika med 

obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti. Pove, da učiteljica NEM TJ 

učencem svetuje naj raje vpišejo obvezni predmet. 

Ravnatelj pojasni, da je razlika samo v združevanju (po vertikali ali horizontali). 

Učitelj pa je dolžan pouk diferencirati v obeh primerih.  

 

- Predstavnico staršev 5.r, ga. Hozjan Kapun je zanimalo, ali je problem s telovadbo 

oz.čakanje (prosto uro) pri 5.r urejen.  

Ravnatelj, je povedal, da so urnik uredili tako, da učenci vmes ne bodo imeli 

proste ure, še vedno pa bodo dečki in deklice ločeni. 

 

Ravnatelj zavoda, g.Branko Lah se nam je vsem zahvalil za odziv in sodelovanje, se poslovil 

in zapustil sejo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Člani Sveta staršev smo nadaljevali z razpravo iz 5.točke dnevnega reda: 

Ga. Alenka Jaklin je predlaga sklic roditeljskih sestankov. 

Po razpravi smo starši sklenili, da na anonimne prijave takšnega tipa ne moremo prehitro 

burno reagirati. Takšna reakcija lahko nehote škodi tako ugledu posameznika in celotnega 

zavoda.  

Člani sveta smo se strinjali, da starši in učenci morajo imeti možnost izražanja nezadovoljstva 

in pritožb, vendar mora biti način pravi. Zato smo sklenili, da bi morala šola preko svoje 

spletne strani, starše seznaniti z ustreznimi postopki prijave neprimernega vedenja zaposlenih 

in drugih težav, nestrinjanj. 

 

SKLEP 5 .točke dnevnega reda : Člani Sveta staršev predlagamo, da vodstvo šole preko 

svoje spletne strani, obvesti starše o možnostih in ustreznih postopkih prijave neprimernega 

vedenja zaposlenih na OŠ Velika Polana.  

Z dvigom rok: 11 članov ZA in 1 član zadržan je bil sklep potrjen. 

Priloga k točki 5: Priloga št.2: Odgovor Sveta staršev na prošnjo Društva SOS telefon 

 

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

Seja se je zaključila ob 19:45 uri. 

 

PRILOGE: 

- 1. Odgovor Sveta staršev na dopis Občine Velika Polana 

- 2. Odgovor Sveta starpev na prošnjo Društva SOS telefon 

 

 

Zapisnikarica:        Predsednica Sveta staršev: 

Alenka Paldauf        Renata Jeneš 

  


