
Stran 1 od 4 

 
 

 
Številka: 900-3/2018-2 
Datum:  5. 6. 2018 

 

Z A P I  S N I  K  
2. redne seje Sveta staršev OŠ Cerklje ob Krki, ki je bila v torek, 5. 6. 2018 v jedilnici OŠ Cerklje ob 

Krki 
 
Začetek: 18:30 
 
Prisotni: Ana Marija Žerjav, Matejka Unetič, Vid Merljak, Silvo Srpčič, Franc Butara, Urška Kovač Zlobko, Mitja 
Mladkovič, Neda Udovič, Monika Trefalt, Marjan Drečnik, Claudia Michelle Baškovec Mojca Zlobko, Martina 
Kuhar, Brigita Kržičnik, Sergeja Bizjak, Stanka Preskar, Andreja Ninković, Andreja Urbanč 
 
Opravičeno odsotni: Andrej Dornik, Aleksander Kožar, Patricija Haler, Miran Horžen, Anton Ajster 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov zapisnika 1. seje. 
2. Razširjeni program OŠ 
3. Analiza vprašalnika o delu zavoda 
4. Predlog nadstandardnih dejavnosti 2018/2019 
5. Potrditev cene delovnih zvezkov 
6. Poročilo šolskega sklada 
7. Razno 

 

Predsednica Sveta staršev najprej ugotovi sklepčnost in predstavi dnevni red. Pripomb na dnevni red 
ni bilo.  
Sklep št. 900-3/2018-2-1: Vsi prisotni soglasno potrdijo predlagan dnevni red. 
 
K 1. točki:  
Predsednica Sveta staršev povzame, da je bilo na zapisnik prejšnje seje s strani predstavnikov sveta staršev kar 
nekaj pripomb, ki v končni verziji zapisnika niso bile upoštevane, saj so bile skupne pripombe posredovane po 
roku, ki je v poslovniku določen za usklajevanje zapisnika. Pove, da so nekateri predstavniki staršev menili, da 
so bile njihove izjave napačno ali pomanjkljivo povzete, izrazili pa so tudi zadržke, da bi se njihove izjave 
dobesedno navajale v zapisnik v njihovem imenu, saj so komentarje podali kot predstavniki staršev, ne v 
svojem imenu. Pri tem so izpostavili tudi bojazen, da bo zaradi izjav posameznika na svetu staršev negativno 
izpostavljen njihov otrok.  

 
Na sklepe prejšnjega zapisnika ni bilo pripomb, kar pomeni, da so bili realizirani. 
 
Razprava se je nadaljevala o obliki zapisov izjav v zapisniku . Porajala so se vprašanja ali ob izjavi zapisati 
imena in priimke oseb, ki podajo to izjavo. Franc Butara pove, da vedno govori v imenu staršev, katere 
predstavlja in da ne vidi razloga, zakaj se ga ne bi poimenovalo. Temu mnenju so se pridružili tudi drugi 
člani, zato so se odločili, da se oblika zapisnika ne spreminja. 
Urška Kovač Zlobko izpostavi tudi problem obravnav določenih tem, ki se ne navezujejo na celoten 
oddelek, ki ga starš predstavlja, temveč je to tema posameznika. Poudari, da je potrebno takšne težave 
reševati individualno z razrednikom. Mnenja je, da morajo člani sveta staršev presoditi ali določena 
tema zajema mnenje večine celotnega oddelka ali vpliva na širši krog učencev in je zato primerna za 
obravnavo na seji . 
 
K 2. točki:  

Ravnateljica dr. Stanka Preskar predstavi koncept razširjenega programa (RaP) 
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Ravnateljica pove, da smo ena izmed 160-ih šol v Sloveniji, ki jih je MIZŠ izbralo za uvajanje razširjenega 
programa, ki se bo izvajalo od 1.9.2018 dalje, po letu 2021 pa bo takšen program obvezen za vse 
slovenske šole. Predstavi področja razširjenega programa (dopolnilni/dodatni pouk, neobvezni izbirni 
predmeti, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, individualna in skupinska pomoč, jutranje varstvo, 
pevski zbor, kolesarski izpit, zdrav življenjski slog, obvezni izbirni predmet nemščina v 7.razredu.) Pove 
tudi, da moramo s strani staršev pridobiti soglasje za izvajanje RaP-a.  
 
K 3. točki:  

ravnateljica dr. Stanka Preskar predstavi analizo anketnega vprašalnika o zadovoljstvu staršev šole in 
vrtca 
Glede na pridobljene rezultate je povzela, da so starši dokaj dobro ocenili delovanje šole in vrtca, saj 
se ocene v šoli gibljejo med 3,5 in 4,4, v vrtcu pa so vse ocene nad 4. Poudari pa, da se je v izpolnjevanje 
anket vključilo le 41 od 198-ih staršev šolskih otrok in 12 od 90-ih staršev otrok vrtca in na podlagi tako 
majhnega števila odgovorov, ki so za delovanje šole zelo pomembni, rezultati niso realni in kažejo bolj 
individualno sliko. Temu mnenju se pridruži tudi predsednica sveta staršev, kakor tudi ostali prisotni.  
Urška Kovač Zlobko izpostavi,  glede na večkrat, v anketi omenjeno težavo v zvezi z Romi, problem 5.b 
razreda. V tem razredu je romski učenec, ki neprestano moti pouk in ne upošteva nobenih šolski pravil. 
Poudari, da so bili starši tega oddelka dosti časa tolerantni, vendar se je problem nadaljeval celotno 
šolsko leto, zato mora postati reševanje tega problema učinkovitejše. 
Svetovalna delavka, Andreja Ninković pove, da pri reševanju tega primera sodeluje več institucij ( šola, 
center za socialno delo občasno pa tudi  policija). V šoli smo izvedli vse stopnje ukrepanja, ( vzgojni 
ukrepi, izločitev iz oddelka, prepoved sodelovanja na ekskurziji…) vendar pa je pri določenih zadevah 
potrebno soglasje staršev, kar pa ni vedno rešljivo. Ravnateljica pove, da pa v skrajnem primeru, ko z 
nobenim ukrepom ne dosežemo željenih rezultatov, lahko ukrepamo tudi brez soglasja staršev. Ravno 
tako pa tudi pove, da so v tem oddelku tudi drugi učenci, ki izzivajo in občasno motijo pouk. Urška 
Kovač Zlobko pove, da bi se morali roditeljskih sestankov udeleževati tudi starši romskih učencev in bi 
tako lažje reševali težave. Franc Butara pove, da vidi težavo v tem, ker romski otroci v starosti do petega 
leta niso vključeni v vrtec in se zato v šoli težje prilagajajo. 
Vid Merljak in Marjan Drečnik sta izpostavila problem obveščanja preko Facebooka in predlagata, da 
bi se starše in otroke več obveščalo preko uradne šolske in vrtčevske spletne strani, ker nekateri starši 
ne uporabljajo Facebooka. Izpostavila sta tudi varnostni vidik Facebooka. Urška Kovač Zlobko se strinja, 
da se nadgradi obveščanje preko uradne spletne strani, ki mora postati bolj ažurno, vendar je 
poudarila, da veliko staršev pohvali tudi objave preko  Facebooka, zato predlaga, da se Facebook strani 
ne ukine, temveč se preuči katere objave so primerne za spletna omrežja. Predvsem vidi prednosti v 
objavah posameznih dogodkov in dosežkov učencev, saj se sicer nikjer ne vidi, koliko uspešnih učencev 
imamo. Ravno tako je opozorila, da je potrebno poenotiti objave rezultatov dosežkov učencev na 
različnih tekmovanjih. 
 
K 4. točki:  

ravnateljica dr. Stanka Preskar predstavi predlog nadstandardnih dejavnosti za šolsko leto 
2018/2019.  
Po predstavitvi predloga nadstandardnih dejavnosti ravnateljica pove, da se bomo posameznih 
dejavnosti udeležili le v primeru, če bo prijavljenih najmanj 20 učencev, ker je cena avtobusnega 
prevoza odvisna od števila udeležencev. Urška Kovač Zlobko je pohvalila organizacijo nadstandardnih 
dejavnosti v vsakem razredu OŠ,  Franc Butara pa je poudaril, da so cene zelo ugodne. Andreja Ninković 
je seznanila starše, da šolski sklad prispeva k znižanju stroškov nadstandardnih dejavnosti tako, da 
prispeva 15% za prevozne stroške. 
Urška Kovač Zlobko pove, da je kljub ugodnim cenam, strošek za nekatere družine visok, še posebej če 
se jih udeležita 2 otroka iz družine, zato je pomembno, da so seznanjeni z možnostmi finančnih pomoči, 
ki so jim na voljo. Prisotni so se strinjali, da je izvajanje šole v naravi za vse razrede smiselno, saj 
spodbuja učenje v različnih okoljih in navaja otroke na samostojnost. Ravno tako je bilo dogovorjeno, 
da predstavniki sveta staršev predlagajo staršem, za katere menijo, da bi potrebovali finančno pomoč 
pri plačilu nadstandardnih dejavnosti, da podajo individualno vlogo na šolski sklad OŠ Cerklje ob Krki 
za sofinanciranje. 
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Na podlagi predstavitve in obrazložitev, je svet staršev podal pozitivno mnenje k predlogu 
nadstandardnih dejavnosti OŠ Cerklje ob Krki za šolsko leto 2018/2019. 
 
Sklep št. 900-3/2018-2-2:. svet staršev podaja pozitivno mnenje k predlogu nadstandardnih 
dejavnosti OŠ Cerklje ob Krki za šolsko leto 2018/2019. 
 
K 5. točki:  

knjižničarka predstavi izbor delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019.  
Lojzka Ivanšek, knjižničarka OŠ Cerklje ob Krki pove, da so v mesecu maju 2018 strokovni delavci podali 
izbor učbenikov in delovnih zvezkov, po katerih nameravajo izvajati učno-vzgojni proces v šolskem letu 
2018/2019. Predstavi cene delovnih zvezkov in učnih gradiv za posamezen razred za tekoče in 
naslednje šolsko leto. Knjižničarka je pozvala svet staršev, da poda mnenje o strinjanju z nabavno ceno 
delovnih zvezkov in učnih gradiv.  
Na podlagi predstavitve in obrazložitve  izbora delovnih zvezkov in učnih gradiv, je predsednica sveta 
staršev podala na glasovanje skupno nabavno ceno po posameznih razreda za šolsko leto 2018/2019. 
Od 15-ih staršev se je 14 staršev strinjalo z nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih gradiv, en starš pa 
se je glasovanja vzdržal. Tako je bil sprejet: 
 
Sklep št. 900-3/2018-2-3:. Svet staršev OŠ Cerklje ob Krki potrjuje skupne nabavne cene delovnih 
zvezkov in učnih gradiv za posamezen razred v šolskem letu 2018/2019.  
 
K 6. točki:  

Svetovalna delavka, Andreja Ninković poda podrobno poročilo o delu in finančnemu stanju šolskega 
sklada. Kronološko prikaže naraščanje finančnega stanja od leta 2013 do 2018. Podrobno predstavi 
leto 2017, v katerem je bilo za 2.895,64€ odlivov ter za 1.791,39€ prilivov. Stanje v šolskem skladu na 
dan 31.5.2018 je 4.872,74 €.   Pove tudi, da vsako šolsko leto odbor šolskega sklada določi odstotek 
sofinanciranja nadstandardnih dejavnosti. Svet staršev opozori, da se članici Sergeji Bizjak izteče 
članstvo v upravnem odboru, kot materi devetošolke, in da je sicer potrebno razmisliti o članih 
upravnega odbora, ker se upravnemu odboru izteče dvoletni mandat. 
Predsednica sveta staršev pohvali delovanje šolskega sklada in ekipo upravnega odbora ter pozove 
člane, da do septembra razmislijo, ali bi želeli sodelovati v Upravnem odboru šolskega sklada.  
 
K 7. točki:  

Ravnateljica pove, da smo se  v tem šolskem letu odločili, da izdelamo razvojni načrt šole za obdobje 
petih let, za kar je bil oblikovan razvojni tim, ki bo skrbel za izdelavo, spremljavo in evalvacijo. Pove 
tudi, da so vsi cilji v razvojnem načrtu načrtovani za obdobje petih let, ugotoviti pa moramo kateri so 
kratkoročni in kateri dolgoročni cilji, kar mora biti navedeno tudi v letnem delovnem načrtu šole. 
Sergeja Bizjak povpraša, če že imamo rezultate NPZ. Ravnateljica pove, da analiza še ni izvedena, 
vendar so rezultati v 9. razredu dokaj dobri, ena izmed učenk 9.r. pa je celo najuspešnejša na državni 
ravni. Pove tudi, da pa so v dveh šestih razredih rezultati zelo različni. 
Urška Zlobko Kovač opozori na težo šolskih torbic. Pove, da je teža torbe učencev 4. in 5. razreda od 7 
do 9 kg, kar je preveč glede na težo učenca. Predlaga blok ure, da bi se število predmetov na dan 
zmanjšalo. Nekatere šole se poslužujejo tudi izmenično izvajanje nekaterih predmetov, kjer je to 
izvedljivo – pol leta npr. geografija, druga polovica leta zgodovina. Ravnateljica pove, da že sedaj 
izvajamo fleksibilni predmetnik, da pa se moramo držati Kolektivne pogodbe za vzgojo in 
izobraževanje, kjer določa maksimalno število ur, do katerih lahko obremenimo učitelja. 
Marjan Drečnik predlaga, da bi bila prihodnje šolsko leto ura pričetka pouka kasnejša. Ravnateljica 
pove, da veliko otrok prihaja v šolo že pred 7 uro, zato kasnejša ura pričetka pouka ni smiselna. Urška 
Kovač Zlobko pove, da je bila pred selitvijo v nove šolske prostore, glede tega vprašanja izvedena 
anketa med starši ki so v veliki večini podprli zgodnji pričetka pouka. Ravnateljica pa doda, da je 
pričetek pouka pogojen tudi z avtobusnim prevoznikom. 
Franc Butara izpostavi problem skupinskega in individualnega fotografiranja. Nekaj učencev, ki so bili 
slikani le skupinsko, so se čutili prizadete, zato predlaga, da bi šola določila le skupinsko slikanje. Večina 
članov se s tem ni strinjala. 
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Nedo Udovič zanima ali imajo učitelji, ki izvajajo nadomeščanje v 3.razredu ustrezno strokovno 
izobrazbo. Ravnateljica pove, da so vsi učitelji z ustrezno izobrazbo. 
 
Zaključeno: 22:15 
 
Zapisala: 
Andreja Urbanč,       dr. Stanka Preskar 
pomočnica ravnateljice šole      ravnateljica 
 
 
 
 
 
Priloge:  

- Vabilo 
- Lista prisotnosti 
- Povzetek predstavitve razširjenega programa 

- Povzetek predstavitve analize anketnega vprašalnika o zadovoljstvu staršev šole in vrtca 
- Povzetek izbora delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019.  
- Povzetek predstavitve delovanja šolskega sklada 


