
 

Številka:  900-3/2017-5 
Datum:   1. 6. 2017 
 

ZAPISNIK 
3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2015/2016, 

ki je potekala v četrtek, 1. junija 2017, v zgodovinski učilnici OŠ Cerklje ob Krki. 
 
Pričetek seje: ob 17.30 uri 
 
Prisotni: Srpčič Silvo, Butara Franc, Barbara Šurbek Voglar, Kožar Aleksander, Udovič Nena, Strgar Robert, 
Baškovec Claudia Michelle, Zlobko Mojca, Ajster Anton, Srpčič Daniela, Kržičnik Brigita, Bizjak Sergeja, Stanka 
Preskar, Helena Žokalj. 
 
Opravičeno odsotni: Gramc Žičkar Estera, Kostrevc Jernej, Mladkovič Mitja, Haler Patricija, Kovač Zlobko 
Urška, Horžen Miran. 
 
Neopravičeno odsotni: Stanič Barbara. 
 
Predlagan je naslednji popravljen dnevni red:  
1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Sprejem dnevnega reda. 
3. Pregled sklepov prejšnjega zapisnika. 
4. Seznanitev z izbiro učbenikov in potrditev skupne nabavne cene za delovne zvezke v šolskem letu 

2017/2018. 
5. Seznanitev in obravnava predlogov za nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2017/2018. 
6. Predstavitev rezultatov ankete o zadovoljstvu uporabnikov. 
7. Razno.  
 
K 1. točki: 
Sklep št. 900-3/2017-5-1: Ravnateljica, dr. Stanka Preskar ugotovi sklepčnost seje.  
 
Sejo vodi ravnateljica, dr. Stanka Preskar, zaradi bolniške odsotnosti predsednice sveta staršev, Urške Kovač 
Zlobko, kot tudi njene namestnice, Estere Gramc Žičkar. 
 
K 2. točki: 
Sklep št. 900-3/2017-5-2: K 2. točki: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo zgoraj naveden popravljen 
dnevni red. 
 
K 3. točki: Ravnateljica pove, da so vsi člani bili seznanjeni s sklepom prejšnje dopisne seje, na kateri so izbirali 
fotografa za spominsko fotografiranje otrok vrtca in učencev šole. S 6 glasovi za je bil izbran Foto Rožman.  
Butara Franc komentira, da je g. Mladkovič v ponudbi ponudil več slik za le 0,50 € več kot pri Foto Rožman. 
Ravnateljica pove, da bodo tudi v naslednjem šolskem letu fotografa izbirali člani sveta staršev. 
 
K 4. točki: Ravnateljica predstavi izbiro učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018 (v prilogi). O 
učbenikih so člani le seznanjeni, saj nakup le-teh ni strošek staršev. Letos bo šola financirala za učbenike okoli 
3.645,35 €, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa okoli 3.384,00 €. V lanskem šolskem letu je bilo 
za namen dokupov in obnove namenjenih 2.793,59 €. Glede na navodila MIZŽ, tudi v naslednjem šolskem 
letu šole ne zaračunavajo obrabnim učbenikov.  
Učitelji pri izbiri ustreznih učbenikov in delovnih zvezkov sledijo učnemu načrtu. Učenci dobijo učbenike 1. 
septembra 2017. Ob koncu šolskega leta učenci učbenike vrnejo. V primeru, da učbenikov ne vrnejo, se jim 
zaračuna največ 1/3 cene novega. V takšnih primerih je ponovno dodaten strošek na strani šole za izreden 
dokup učbenikov. 
Delovne zvezke so izbrali strokovni aktivi na osnovi priporočil ravnateljice in MIZŠ.  
Aleksandra Kožarja zanima kakšen je pomen delovnega učbenika. Meni, da bi bilo potrebno tudi učencev v 
višjih razredih podrobneje pregledovati domače naloge, imeti boljšo kontrolo nad opravljenimi domačimi 
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nalogami. Vendar se strinja, da je potrebno otroka navaditi na odgovornost pri ažurnem opravljanju domačih 
nalog. Ravnateljica pojasni, da so delovni učbeniki zelo kvalitetni, zraven so lahko tudi priporočeni delovni 
zvezki. Pove tudi, da je praksa, da učitelji v nižjih razredih individualno pregledujejo rešene naloge v delovnem 
zvezku ter jim nato obkljukajo oziroma zapišejo pripombo na nalogo. V višjih razredih morajo učenci sami bolj 
odgovorno skrbeti za ažurno opravljanje domačin nalog. Učitelj preveri, ali imajo učenci narejene domače 
naloge, vendar ne kljuka in piše opomb posameznikom. 
Aleksander Kožar meni, da je delovni zvezek pri matematiki bolj potreben kot pa mogoče pri katerem drugem 
predmetu, kjer bi ga manj pogrešali.  
Ravnateljica doda, da se je dosedaj pokazalo pri rezultatih NPZ-jev primerljivo znanje glede na ocene pri 
pouku.   
Daniela Srpčič pove, da njen sin v tem šolskem letu ni imel priporočenega delovnega zvezka pri matematiki in 
je kljub temu dobival gradivo od učitelja za vaditi. Meni, da če učenec želi delati, dobi dovolj gradiva na voljo. 
Butara Franc in Nena Udovič povesta, da so bile v prejšnjih letih kritike ravno nasprotne od te, in sicer so starši 
menili, da je delovnih zvezkov preveč, da ostajajo neizpolnjeni. Franc Butara je mnenja, da starši preveč 
odgovornosti prelagajo na učitelje. Meni, da je potrebno strokovnost v šoli prepustiti učiteljem. 
Ravnateljica se strinja z mnenjem Franca Butare. Meni, da je odgovornost staršev, da otroka naučijo delovnih 
navad in odgovornosti za svoja dejanja. Učenci se morajo sami truditi, da pridejo do rezultatov, predvsem pa 
se morajo naučiti se sami učiti se. Vsi učitelji so strokovni in usposobljeni za svoje delo. 
Anton Ajster meni, da morajo učenci več delati in se učiti sami in predvsem sproti. 
Danijela Srpčič predlaga, da se na seznam potrebnih delovnih zvezkov pri atlasu doda opomba, da dobijo 
učenci v šoli atlas, imeti morajo svojega le za doma oziroma si ga lahko izposodijo v knjižnici. Predlaga skupen 
nakup pripomočkov za naravoslovje in tehniko s strani šole (kot je praksa za likovno umetnost) namesto škatel 
s pripomočki. Ravnateljica obrazloži, da bi bil takšen način dražji od kompletov, ki jih ponujajo založbe. 
Sergeja Bizjak pove, da so delovni zvezki večinoma izpolnjeni (primer hčerke), razen pri glasbeni umetnosti, 
ki pa za naslednje šolsko leto ni na seznamu obveznih delovnih zvezkov. Sama tudi meni, da morajo učenci 
sami delati domače naloge, med tem ko starš občasno preveri, da so naloge narejene. 
 
Sklep št. 900-3/2017-3: Člani Sveta staršev z 11 glasovi za in 1 vzdržanim potrdijo predlagane delovne 
zvezke za šolsko leto 2017/2018.  
 
K 5. točki: Ravnateljica predstavi nadstandardne in plačljive dejavnosti v šolskem letu 2017/2018 (v prilogi). 
Najprej pojasni, da osnovni program zajemajo ekskurzije in dnevi dejavnosti, ki pa se ne izvajajo vedno le na 
šoli. Nadstandardne dejavnosti pa so šole v naravi in programi za nadarjene učence.  
Robert Strgar postavi vprašanje glede sofinanciranja dela stroškov plavalnih tečajev, katere naj bi krila Občina 
Brežice, in sicer v višini cca 300,00 € in se šola nanje ne prijavlja. Ravnateljica pove, da bo preverila, ali ima 
Občina Brežice omenjeni razpis.  
 
Ravnateljica prosi prisotne o odločitvi med dvema programoma, ki sta na voljo v sklopu nadstandardnega 
programa za nadarjene, in sicer sta za izbiro: 

- Ajdovski gradec in Grad Sevnica ter 

- Jama Dimnice 

Sklep št. 900-3/2017-4: Člani Sveta staršev soglasno izberejo Ajdovski gradec in Grad Sevnica kot 
nadstandardni program za nadarjene v šolskem letu 2017/2018.  
 
Ravnateljic pove, da se bodo vse nadstandardne aktivnosti izvajale le v primeru zadostnega števila prijav. 
 
K 6. točki: Ravnateljica predstavi analizo anketnega vprašalnika o kakovosti storitev šole. Popolnoma je 
anketni vprašalnik za vrtec rešilo le 19 staršev. Veliko jih je začelo z izpolnjevanjem, vendar pa na koncu ni 
kliknilo gumba konec. Ocene so zelo lepe. Meni pa, da bi bilo potrebno podajati bolj konkretne odgovore 
oziroma pojasnila. 
Anketni vprašalnik za šolo je do konca rešilo 38 staršev (128 jih je začelo z reševanjem).  
Ravnateljica opomni, da naj starši pri obisku govorilnih ur stopijo tudi do učiteljev, ki poučujejo posamezne 
predmete, ki jih obiskujejo učenci. Kar nekaj komentarjev (od določene osebe) glede dela šolske svetovalne 
delavke, je bilo neprimernih. 
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Daniela Srpčič pogreša več individualnega dela v razredih, glede na manjše število učencev po razredih.  
Butara Franc predlaga več časa na starša pri govorilnih urah v vrtcu. Pove še opazko glede varstva učencev v 
podaljšanem bivanju, ko naj bi bile učiteljice skupaj na eni strani igrišča, otroci pa na drugi strani.  
 
K 6. Točki: Ravnateljica predstavi sledeče: 
- Obvezne izbirne predmete v 3. triletju in neobvezne izbirne predmete v 2. in 3. triletju ter za učence 1. 

razreda. 

- Vprašanje glede pričetka pouka v novem šolskem letu na novi lokaciji, saj naj bi nekateri starši predlagali 

kasnejši začetek pouka. Ob tem opozori, da se s pričetkom pouka pričnejo vse aktivnosti v šoli, predur po 

zakonu ne sme biti. 

Sklep št. 900-3/2017-5: Člani Sveta staršev soglasno potrdijo, da tudi v prihodnje ostaja pričetek pouka ob 
7.30 uri.  
 
- Glede selitve v novo šolo bodo starši sproti obveščeni. Zaenkrat je znano, da se prične selitev v novo šolo 

s 16. 8. 2017.  

- Razredniki bodo znani v avgustu. 

- Načrt nove šole ter pomembnejše zadeve za starše:  

o Šolski avtobus bo pri novi šoli ustavljal na avtobusnih postajališčih ob cesti.  

o Starši, ki bodo otroke peljali v šolo, bodo lahko otroke odložili pred vhodom v šolo (za trgovino 

Mercator) kjer bo krožno postajališče.  

o Parkirišče pred vrtcem bo do 8. ure rezervirano za starše. 

o Pred šolo bosta 2 parkirišči rezervirani za invalide in 1 za goste.  

o Ob telovadnici bodo parkirišča in ograjo ob meji s sosednjim dvoriščem.  

o Skupaj bo okoli 40 parkirišč. Ravnateljica opozori, da ni potrebno staršem otroke peljati v šolo 

saj je urejen prevoz s šolskim avtobusom.  

o Vozni redi bodo odvisni od današnje odločitve glede ure pričetka pouka.  

Claudia Michelle Baškovec zanima, ali se bo na novi lokaciji šole pouk prej končal. Ravnateljica pove, da bi se 
načeloma lahko, za 15 minut, saj bodo učenci jedli v šolski jedilnici. Kosila bodo potem na voljo tudi takrat, ko 
bodo ekskurzije. Trenutno to ni možno, saj smo odvisni od vojske.  
Barbaro Šubrek Voglar zanima, ali bo na voljo brezmesni jedilnik. Ravnateljica pove, da v primeru, če bodo 
okoliščine dopuščale.  
Daniela Srpčič pove, da so pripombe otrok glede jedilnika. Predvsem jih moti, da ne morejo pri kosilu izbirati 
in si izbrati le določene sestavine jedilnika (npr. krompir brez omake). Ravnateljica pove, da se mora 
organizator prehrane pri sestavi jedilnika smernic. 
Sergejo Bizjak zanima, ali bodo imeli učenci za razne nastope šolske majice. Ravnateljica pove, da so že v tisku 
nove majice z novim logotipom šole.  
Sergeja Bizjak pove, da se ji ne zdi prav, da so imeli učenci prostovoljci nagradni izlet v Ljubljano na dan 
prostovoljstva, pa še to samo izbranih nekaj učencev. Meni, da bi bilo prav nagraditi vse učence, ki se aktivno 
trudijo pri vseh šolskih dejavnostih, saj je bilo čutiti veliko razočaranje učencev. Predlaga enakovredno 
nagrajevanje otrok, mogoče ob koncu šolskega leta. Ravnateljica se strinja s povedanim, meni, da so vse 
interesne dejavnosti enakovredne, vendar ni denarja s strani šole za obsežnejše nagrajevanje učencev. Učenci 
vsako leto dobijo zaslužene pohvale, priznanja, ki so tudi strošek šole. Daniela Srpčič predlaga doplačilo s 
strani staršev, če bi bilo potrebno. Podan je tudi predlog, da bi učence za nagrado peljali v okoliške kraje. 
Ravnateljica pri tem spomni na težavo, in sicer odsotnost otrok od pouka.  
Sergeja Bizjak predlaga obuditev novinarskega krožka in več objav v medijih. Ravnateljica pove, da učitelji 
dnevno objavljajo slike s povzetki aktivnosti, ki se izvajajo na šoli, tudi v Posavskem obzorniku se objavljajo 
zadeve povezane s šolo. 
Barbaro Šurbek Voglar zanima, kakšna bo opremljenost nove šole. Ravnateljica pove, da bo v njej 10 
interaktivnih tabel, zelo kvalitetna računalniška učilnica. Vsi učitelji so računalniško opremljeni (prenosni in 
tablični računalniki), tudi v učilnicah bodo na voljo stacionarni računalniki. Internet bo omogočal nemoteno 
interaktivnost pri pouku. Robert Strgar pove, da bo šola povezana na Arnesov center, ki je na ETRŠ Brežice. 
Ravnateljica pove, da se bo šola prijavila na dva nova projekta, kjer bo prejela tudi računalniško opremo.   
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Veliko sredstev za opremo je bilo zbranih z donacijami. Učilnice bodo na novo opremljene. Vsi učitelji bodo 
dobili vse potrebno učno gradivo za kvaliteten pouk. 
Claudio Michelle Baškovec zanima, ali bodo v novi šoli garderobne omarica. Ravnateljica odgovori, da bodo 
zaprte omarice. 
 
Ravnateljica se zahvali vsem za sodelovanje na zadnji seji v letošnjem šolskem letu.  
 
Zaključek seje: 20.00 
 
Zapisala:                                                                      Ravnateljica: 
Helena Žokalj       dr. Stanka Preskar 
Poslovna sekretarka        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Vabilo 
- Lista prisotnosti 
- Povzetek predstavitve 
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