
 ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2013/14 z 
dne 30.9.2013 ob 17.30 uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča 

 
Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnica Julijana Kranjčec, psiholog 
Vladimir Sepič, predstavniki strokovnih aktivov  

 
Opravičeno odsotni: 8. B 
Neopravičeno odsotni: 7. A (naknadno opravičilo) 
Sejo vodil:predsednik sveta staršev 
Zapisnikar: Rjabina Hočevar 
 
Priložena lista prisotnih in priloge k dnevnemu redu so sestavni deli tega zapisnika.  
 

DNEVNI RED:  
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o delu Sveta staršev v šol. letu 2012/13; 
2. Novi predstavniki v svetu staršev; 

3. Poročilo o vzgojno izobraževalnih rezultatih v š.l. 2012/13 (g. Sepič); 
4. Poročilo o delovanju šolskega sklada (g. Sepič); 
5. Poročilo o rezultatih NPZ (predstavniki aktivov); 

6. Pobude, pripombe, mnenja staršev; 
7. Predstavitev osnutka LDN za š. l. 2013/14 (ga. Kranjčec, ga. Kralj). 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil sprejet  

Sklep 1: dnevni red se potrdi. 
 
Ad1) 
Glede na sklep prejšnje seje je bila dana ideja, da so delovni zvezki enotni po vsej Sloveniji, g. 
Grdadolnik pa je ponovno poudaril, da lahko vse pobude posreduje na Aktiv lj. sveta staršev.  
Ravnateljica je pripomnila, da je vprašanje, če bi se strokovnjaki poenotili, kaj bi bilo najboljše; 
smiselno pa bi bilo tudi določiti enotno ceno delovnih zvezkov. 
Pod točko 5. prejšnje seje je predsednik povedal, da vse informacije o delovanju ljubljanskega aktiva 
sveta staršev najdejo na internetu.  
Na kratko je predstavil tudi poročilo o delovanju sveta staršev v prejšnjem šolskem letu, ki je tudi 
priloga zapisniku. 
Ravnateljica je še enkrat pohvalila gospe Mustafić in Valenčak za obnovo šolskega igrišča. 
Ker ni bilo drugih pripomb, je bil sprejet 

Sklep 2: zapisnik zadnje seje se potrdi in obesi na šolsko spletno stran. 
 
Ad2) 
Predsednik je zaželel dobrodošlico novim in starim članom v svetu staršev. 
 
Ad3) 
Šolski psiholog je na kratko predstavil poročilo o vzgojno izobraževalnih rezultatih v prejšnjem šolskem 
letu. Izpostavil je: 

- Število učencev je bilo 434; 
- Učni uspeh ob koncu šolskega leta je bil 97,92%; 

- Razreda ni izdelalo 9 učencev; 
 

Ravnateljica je pripomnila, da so bili popravni izpiti tudi iz glasbene vzgoje in DDE, kar kaže bolj na 
odnos, kot na znanje učencev, eden od razlogov pa je tudi pomanjkanje znanja slovenskega jezika, saj 
je število učencev iz drugih republik vsako leto večje. Popravnih izpitov je bilo kar 26, kar med drugim 
pomeni tudi doslednost učiteljev pri preverjanju ocenjevanja znanja. Učitelji so zahtevali minimalne 
standarde, vsekakor pa bi sprotno učenje čez celo leto pripomoglo k boljšemu uspehu učencev. 
 
Ad4) 
Psiholog je podal kratko poročilo o delovanju šolskega sklada: 

- Prihodkov je bilo 11.413,92 EUR, odhodkov pa 8.757,57 EUR; stanje na dan 30.9.2013 je 
2.656,35 EUR. 

- Donacije staršev so znašale 3.243,23 EUR, Rotary club je prispeval 944,00 EUR (namensko 
določenim otrokom), ostale donacije v višini 835,90 EUR in prireditve 1.654,39 EUR. 

- Največ denarja je bilo namenjeno socialno ogroženim, del sredstev pa senčilom, učilom, AV 
sredstvom, prevozu učencev in plačilu izdanih položnic.  

 
Ad5) 
Povzetek analize NPZ je priloga zapisnika (objavljen je tudi na spletni strani šole). 
 



Ravnateljica je pohvalila učitelje za odlično analizo. 
Ponovno se je postavilo vprašanje smiselnosti NPZ. Če bi učenec pridobil vsaj eno oceno, bi bil njegov 
odnos drugačen.  
Predstavnica 3. B je povedala, da učenci na eni od šol dobijo nagrado Milenium (šolska pohvala). 
Predstavnica 5. A je mnenja, da se NPZ posveča preveč pozornosti. Pogreša med predmetno 
povezanost. 
V bodoče bodo obvezni tudi v 6. razredu, sicer pa je ravnateljica mnenja, da je NPZ zgolj informacija 
učitelju, ne pa sredstvo primerjanja med šolami. 
Predstavniku 2. B se zdi pomembna statistika celega šolskega leta, ne le rezultati NPZ. 
Barbara Pečnikova je pripomnila, da lahko starši apelirajo preko združenja staršev, da se NPZ 
popolnoma ukinejo. 
 
Ad6) 
1A) - Starše skrbi, evidenca učitelja o osebah, ki lahko prevzamejo otroka, predvsem takrat, ko se 
združujejo. Učiteljica je pojasnila, da otroka predajo le staršem oziroma osebam s pooblastilom 
staršev. Evidenca je dostopna vsem učiteljem v OPB. 

- Interesne dejavnosti so bile slabo predstavljene - objavljene. Ravnateljica je pojasnila, da od 
letos naprej – po navodilu okrožnice MIZŠ – ne oglašujemo dejavnosti, so imeli pa starši na 

razpolago na roditeljskih sestankih ves propagandni material, na podlagi katerega so se lahko 
odločili, katere dejavnosti bo obiskoval njihov otrok. Naša šola oglašuje le dejavnosti, ki se 
izvajajo na šoli. 

- Starši prosijo, če se lahko otrokom razloži – jih poduči o varnosti na cesti, sploh kolesarčke. 
Šola je mnenja, da je varnost na cesti v prvi vrsti domena staršev, šola pa to le nadgrajuje 
(obisk policista...). 

- Otrokova lastnina, ki jo potrebuje za delo v šoli (torba, oblačila, obutev,...) je zavarovana. 
- Mokra tla v prizidku v primeru padavin: vsako jutro čistilka pobriše tla, je pa ravnateljica 

obljubila, da bo staršem na razpolago krpa, s katero bodo lahko sproti brisali talne površine. 
- Namestili bomo dodatne kljukice v garderobah. 
- Anketa o zadovoljstvu učencev z učitelji ni bila izvedena. 
- Čas za kosilo med šesto in sedmo šolsko uro je prekratek. Ravnateljica se bo z učitelji 

dogovorila o rešitvi tega problema. 
 

1B) Jutranje varstvo je od 6.15 do 8.15, vendar lahko starši otroka pripeljejo v JV do 7.45. 
Dežurno popoldansko varstvo pa je do 17. ure. 
2A) Zadovoljni z vsem, razen delitvijo otrok v dve skupini v času OPB. Pohvala učiteljicam iz JV in 
OPB. 
2B) Vse v redu. 
3A) Zadovoljni z vsem, razen delitvijo otrok v dve skupini v času OPB. Pobuda za učenje tujih jezikov v 
obliki interesnih dejavnosti. 
3B) Vse v redu, imajo 2 nova učenca. Gneča v OPB. 
4A) Učenci so zamenjali učiteljico, mnenja so deljena. 
4B) Na taboru v Fari vse v redu in tudi sicer. 
5A) Predstavnica je povedala, da otroci ne nosijo copat s seboj, ko odhajajo na igrišče v času OPB in 
ravnateljica je obljubila, da bo preverila. 
5B) Isti problem, kot v 5. A. 
6A) Vse v redu. 
6B) Vse v redu. Predstavnik je predlagal, da se v bodoče seja sveta staršev skliče pol ure prej. 
7B) -  Pohvala Sabini Mattersdorfer. 

- Problem NEM-delovnega zvezka, ki ga založba ni vzela v račun (ker je bil že ovit). Ravnateljica 
bo poskrbela, da bodo lahko naslednje šolsko leto učenci odkupili ta DZ. 

- Učitelji niso vedno prisotni pri dopoldanski malici. Ravnateljica bo preverila. 
- Opaža se razlika v razredu: učenci niso povezani. 

8A) Težave rešujejo sproti. Pohvala za preduro španščine, za več domačih nalog in pohvala Damijanu 
Koširju, ker naloge redno pregleduje. 
9A) Predstavnika zanima, ali bo pred vpisom na srednjo šolo kakšno informativno srečanje oziroma 
poklicno usmerjanje. V oktobru bodo skupne govorilne ure vseh 9. razredov, kjer bo šolski psiholog 
pripravil informacije v zvezi s poklicnim usmerjanjem. 
9B) Predstavnika je zanimalo, kdo je dolžan manjkajočemu učencu, ki se udeležuje športnih dejavnosti 
za šolo, predstaviti zamujeno učno snov. Ravnateljica je pojasnila, da je tekmovati za šolo čast in da je 
učenec tisti, ki se je dolžan pozanimati pri učiteljih ali sošolcih za manjkajočo snov. 
Na vprašanje, zakaj morajo starši sami peljati učence na šolska tekmovanja in ne šola, je bilo 
pojasnjeno, da gre le za individualna tekmovanja in ne ekipna. 
9C) Ni pripomb. 
 
Pri točki 7 dnevnega reda so se seji pridružili tudi člani sveta šole. 
Ad7) Ga. Kranjčec in ravnateljica sta pojasnili: 

- Bistveno zmanjšanje ur v OPB. 



- Jutranje varstvo po zakonu pripada le 1. razredom, MOL pa ga plačuje tudi za 2. in 3. razred 
ter za vozače. 

- Vedno več diet, število ur za vodjo prehrane pa se nam manjša. 
- Obveznost računalniškega informatika. 
- Receptorja 4 ure plačuje MOL iz sredstev za varovanje, sodelujemo pa tudi s Centrom za 

socialno delo, ki nam pošilja delavce za delo v splošno korist. Pozitivne izkušnje. 
- V načrtu imamo beljenje učilnic, menjavo dotrajanega bojlerja, spremembo namembnosti 

hišniškega stanovanje (čakamo odločitev MOL-a). Želeli bi si novo fasado, saj bo šola drugo 
leto praznovala 50 let obstoja. 

- Noviteta na šoli je e-asistent, ki pa bo staršem na voljo po novem letu. 
- 19. 12. 2013 bo kulturna prireditev za zaposlene, člane sveta šole in staršev. 
- Želimo si povečati obisk na popoldanskih govorilnih urah, zato smo jih združili za vse učence 

na drugi ponedeljek v mesecu, s pol-urnim zamikom za RS in PS. 
- Dobili smo naziv Kulturna šola in sicer do leta 2016. 
- Pohvala prostovoljcem. 
- Obiskovanje dodatnega in dopolnilnega pouka ni obvezno, vendar učitelji od učencev 

pričakujemo, da ga bodo obiskovali, če so nadarjeni ali imajo učne težave. 
- Uslužbenci šole so dolžni prijaviti vsak sum zlorabe učenca. 

- Nadstandardni program: letna šola v naravi je po novem del obveznega programa, kar pomen i, 
da jo šola mora organizirati, prijava staršev pa je prostovoljna. K nadstandardnemu programu 
pa sodijo tabori za 2., 3., 4., 7. in 8. razrede, zimska šola v naravi, plavalni tečaj, plačljive 

interesne dejavnosti, ekskurzija in valeta v 9. razredu. 
Ravnateljica apelira na starše za boljšo udeležbo na taborih, saj je za letos število prijav v  2. 
R., 7. In 8. Tik pod 80%.  Starši se lahko za pomoč pri financiranju obrnejo na šolski sklad. 

 
- Pojasnilo v zvezi s pridobitvijo statusa športnika. Rok oddaje obrazcev je 15.10.2013. Kljub 

vsem ustreznim dokazilom končno odločitev sprejme ravnatelj, po posvetovanju z razredniki in 
celotnim učiteljskih zborom. Zahvala gospodu Pavletiču, ker je na roditeljskem sestanku 
opozoril na nedorečenost priznanj pri vrhunskemu športniku, kar smo v naših pravilih 
dopolnili. 

 
 
 
Seja je bila končana ob 20.10. 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednik: 
Rjabina Hočevar       Marjan Režek 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


