
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV 
z dne, 23. 2. 2016 

 
  
Sejo je vodila namestnica predsednice ga. Joži Belehar, ki je ugotovila sklepčnost. Lista 
prisotnosti je priložena. Seje se je udeležilo 14 predstavnikov ali namestnikov predstavnikov 
razredov.  Začetek seje ob 18.00 uri, v učilnici št. 25. 
 
Člani sveta so sprejeli naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Poročilo o delu Upravnega odbora šolskega sklada. 
3. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta (LDN)  
4. Naloge in aktivnosti do konca šolskega leta 
5. Predlogi staršev 
6. Razno – odgovori ravnateljice na vprašanja 

 
Vsi prisotni so se z dnevnim redom strinjali. 
 
 

Ad 1 
 

Pripomb na zapisnik pretekle seje ni bilo. 
 

Ad 2 
 
Ravnateljica Fani Bevk je Svet staršev informirala o delu Šolskega sklada (kateri predlogi za 
financiranje so bili obravnavani in kakšno je stanje sredstev). Novost z letošnjim šolskim 
letom je spremenjen način prispevanja sredstev v sklad, in sicer starši izbrani znesek 
prispevajo skupaj s plačilom mesečne položnice za prehrano in ostale dejavnosti. Tudi letos 
se bo iz teh sredstev kril strošek gledališke predstave vsem učencem, od 1. do 9. razreda in 
sladoled ob koncu oz. začetku šolskega leta.  
 
 

Ad3 
 

Ravnateljica je predstavila realizacijo letnega delovnega načrta: spregovorila je o šolskih 

tekmovanjih, ekskurzijah, dnevih dejavnosti, tekočih projektih ipd.   

Novost v letošnjem šolskem letu je, da potekajo predavanja iz področja zdravstvene vzgoje, ki 

jih izvaja medicinska sestra. Vsakemu oddelku  sta namenjeni dve uri na izbrano temo, ki se 

nadgrajujejo po razrednih stopnjah.  

Udeležba na delavnicah za radovedne in nadarjene učence je še vedno slaba. Predlog, da bi 
bile delavnice zapisane tudi na spletni strani je bil realiziran. Starši naj o delavnicah še 
informirajo v svojih oddelkih. 
 



V prve razrede se bo jeseni vpisalo 60 otrok. Vodstvo šole se trenutno nagiba k organizaciji 3 
oddelkov. 
 
Razprava je nato tekla o šoli v naravi. Podan je bil predlog, da se (poleg Vogla/Bohinja) 

razmisli o Cerknem. Eden od staršev je pojasnil, da tam ni CŠOD in je zato storitev dražja. V 

času usklajevanja zapisnika so na šoli preverili ali bo cena šole v naravi v Bohinju zaradi 

prenove doma višja? Cena bo ostala enaka, kot je bila napovedana. Podan je bil predlog, da 

bi bilo smiselno v zimskih šolah v naravi imeti učitelja, ki bi z otroki, ki bordajo, bordal. Podan 

je bil tudi predlog, da se na začetku šolskega leta preveri z anketo, kakšne so želje učencev in 

staršev glede zimske šole v naravi, kar so na šoli v preteklih letih že prakticirali. 

 

Ad4 

Naloge in aktivnosti, o katerih je v nadaljevanju spregovorila ravnateljica, so do konca 

letošnjega šolskega leta med drugim: 

• delovna sobota, 19. 3. 2016, 

• aktivnosti v zvezi z izbirnimi in neobveznimi izbirni predmeti,  

• tekmovanja, Pravljična noč, zdravstveni pregledi (1., 3., 6., 8.), Pasavček, dnevi 
dejavnosti, šola v naravi, zbiranje starega papirja, 

• NPZ za 6. in 9. razrede, 

• aktivnosti v zvezi z vpisi v srednje šole, torej poklicnim usmerjanjem, 

• valeta. 
 

Ad5 in Ad6 

Pod točko razno in vprašanja naslovljena na ravnateljico so bile obravnavane naslednje 

vsebine: 

Starši nižjih razredov so želeli pojasnilo, ali lahko otroci drugih razredov samostojno hodijo 

domov pouku. O tem je tekla razprava že na pretekli seji, starši pa pisnega odgovora še niso 

prejeli. 

Izpostavljeno je bilo vprašanje, zakaj se je v drugih razredih učiteljica odločila za ocenjevanje. 

Predstavniki staršev so predlagali, da se ocene ali povedo staršem ali pa otrokom z zelo 

obširnim pojasnilom, kaj ocena pomeni. 

Predstavnica staršev 3. a je pojasnila, da so se nanjo obrnili starši glede dela učitelja Bešliča. 

Pri tem so navajali, da naj bi dajal podpise otrokom, in sicer naj bi otroci v primeru storjene 

napake pisali povedi na dveh straneh. V nadaljevanju je bila izpostavljena zahteva učitelja, da 

je potrebno pomarančo pojesti v eni minuti, pri čemer naj bi se sekunde odštevale. Pri kosilu 

naj bi red vzdrževal na način, da v kolikor otrok klepeta med jedjo, mora zapustiti jedilnico. Z 

namenom, da se razrešijo odprta vprašanja in staršem pojasni način dela v podaljšanem 

bivanju predstavnica poda predlog, da bi bil učitelj podaljšanega bivanja prisoten na 

roditeljskem sestanku. 



Ravnateljica je pojasnila zadevo v zvezi s pomarančo, ker je z njo seznanjena. Povedala je, da 

situacija ni bila takšna, kot jo je predstavnica staršev predstavila. Opisala je dogodek. Strinja 

se, da se učitelj udeleži roditeljskega sestanka in odgovarja na vprašanja staršev. 

3. b: predstavnica je pojasnila, da učiteljica daje otrokom nalogo, da zapišejo v zvezek, 

kolikokrat si v dnevu niso umili roke. Domače naloge in poštevanko pa se učijo doma. 

Učiteljica je velikokrat odsotna, ko pride pa daje poudarek na čistoči, zdravju. Ravnateljica je 

dala predlog, da se o tem pogovorijo na roditeljskem sestanku. 

6. a: predstavnica je pojasnila, da tako starši kot otroci »jamrajo«  glede kosila. Mnenju so se 

pridružili tudi drugi predstavniki staršev. 

Ravnateljica je pojasnila, da se pripombe glede prehrane posredujejo vodji prehrane, ta jih 

posreduje naprej. Ravnateljica je pojasnila, da lahko člani Sveta staršev zjutraj pokličejo v 

tajništvo in se naročijo na dnevno prehrano (brezplačno), da bi tako preverili, kakšna je 

prehrana. 

Predstavnica staršev je podala predlog, da se ob naslednjem javnem naročilu prehrane 

zahtevajo tudi drugi kriteriji, ne samo najnižja cena. 

7. razred: namestnica predstavnice je prosila za informacijo od ravnateljice zaradi učiteljice 

kemije in rezultatov testov pri kemiji. Ravnateljica je želela teste, iz vsakega razreda en test, 

ki jih je dala v oceno drugemu učitelju kemije. Ocena je sledeča: standardi po kriteriji so 

zadovoljivi, kriterij točkovanja je zadovoljiv. Razmišljala je še o tem, da bi dala teste preveriti 

na Zavod, kar pa še ni storila. Učenci so navajeni nekega obstoječega sistema in če je drugače 

je potem sprememba. Rezultati preverjanja so bili slabi, kar pomeni, da otroci ne znajo 

zadovoljivo, je pojasnila namestnica.  

Ravnateljica je podala predlog, da bi se sej udeležilo še več predstavnikov staršev ali njihovih 

namestnikov. 

Predstavnica staršev je predlagala, da vsi otroci dobijo priznanje za karkoli, v čemurkoli so 

dobri. Predstavnica predlaga, da tudi višji razredi dobijo priznanje. Predstavniki so se strinjali, 

da smo majhna šola, da lahko otrokom olajšamo prehod v življenje in da bolj temeljimo na 

nagrajevanju kot sankcioniranju in omejevanju. 

 
 
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 20.00 uri. 
  
V Kranju, 23. 2. 2016 
 
Zapisali: Damjana Kocjanc Fajfar, Sabina Špehar Pajk 


