
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

z dne 29. 2. 2016 ob 17. uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča 

 

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

Opravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Neopravičeno odsotni: lista prisotnosti 

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. 

2. Pobude, pripombe in mnenja staršev. 

3. Poročilo o delu Aktiva. 

4. Poročilo o vzgojno-izobraževalnih rezultatih ob polletju v šolskem letu 2015/16. 

5. Aktualno: 

- Šolska prehrana, 

- razvojni načrt. 

 

Ad1) 

Predsednik je ugotovil sklepčnost in predlagal dnevni red, na katerega ni bilo pripomb. 

Predstavnica 7. A razreda je navedla pripombo na zapisnik 1. seje in povedala, da ni rekla, da so otroci lačni, pač pa naj se preveri, če 

so obroki količinsko dovolj veliki (kosovna hrana – npr. zrezki, čufti …) Zapisnik 1. seje se tako popravi in sprejet je bil 

 

Sklep 1: zapisnik 1. seje v šolskem letu 2015/16 se potrdi in obesi na šolsko spletno stran. 

 

V zvezi s 4. sklepom 1. seje (dodatne fundacije v šolski sklad) je gospa Valenčak povedala, da postopek sploh ni enostaven: napisati bi morali 

ustanovni akt in ga overiti pri notarju, na banko položiti ustanovni kapital in akt poslati na MIZŠ. Potem bi sledili registri davčne, Ajpes, evidenca 

ustanov, itd. S šolo bi bilo potrebno podpisati pogodbo o brezplačni oddaji prostorov (s privolitvijo MOL-a), saj bi društvo imelo naslov na sedežu 

šole. Po vsem povedanem se za to varianto ne bomo odločili zaradi predolgotrajnega postopka in pomanjkanja finančnih sredstev. 

 

V zvezi s točko Ad6 (predstavnica 2. B razreda) 1. seje je predsednik povedal, da je Odsek za promet MOL obravnaval pobudo predsednika 

sveta staršev in bo, ko bodo vremenski pogoji ustrezni (spomladi, ko dež spere sol) zarisal opozorilni znak na dovozno pot do objekta Jarška 

cesta 34 a (OŠ Jožeta Moškriča). 

 

V zvezi s 6. sklepom 1. seje (predlogi za rešitev problema ureditve mivke na igrišču je predlog poslala le gospa Valenčak, in sicer se je 

pozanimala pri gospodu, ki ureja okolico pred blokom: počakati je potrebno, da se temperature ne spustijo pod 10 st.; zgornjo plast zemlje je 

potrebno zrahljati vsaj do globine 10 cm in potem posejati travo (kot alternativo rahljanju lahko novo zemljo tudi nasipamo); smiselno je površino 

pokriti s filcem, da ptice ne pojedo semen; glede na velikost igrišča in v izogib temu, da se v tem času otroci ne bi imeli kje igrati, se lahko k 

akciji pristopi po delih. Gospa Valenčak je predlagala vikend akcijo staršev, kot smo jo že imeli nekaj let nazaj za obnovo dotičnega igrišča. 

Predstavnica 1. A razreda je predlagala, da se pozovejo podjetja, ki bo to naredili prostovoljno in brezplačno, ravnateljica pa je pripomnila, da 

mora za vsa dela pridobiti soglasje MOL in da počakamo do ogleda, ki je predviden do pomladi. Predstavnik 8. B je pripomnil, če obstaja kakšna 

alternativa glede ureditve (potke, okolica, asfalt …). Šola med drugim definitivno potrebuje celovito obnovo. 

Sprejet je bil  

 

Sklep 2: Ravnateljica pošlje na MOL zbirnik vseh prostorski težav na šoli. Starši se zavežejo, da bodo napisali pobudo županu in na 

naslednji seji se bo poročalo, do kam se je zadeva premaknila. 

 

Ad2) 

1A) V razredu je prišlo do zamenjave predstavnice v svetu staršev, zadeve so se uredile, nič posebnega. 

1B) Zelo zadovoljni in nobenih pripomb, razen vprašanja v zvezi šolskih tekmovanj. Kakšen je namen, ali s tekmovanji vzpodbujamo otroke, ali 

se s tem dviguje »razvrstitev« (rating) šole oziroma kaj ima šola od tega? Predstavnica je navedla konkreten primer tekmovanja iz logike v 4. 

razredu, ki ga obiskuje hčerka, in povedala, da je obvestilo o tekmovanju prejela v petek, v ponedeljek pa se je tekmovanje že izvedlo. Po 

njenem mnenju naj bi bil namen tekmovanj vzpodbujati otroke in pred tekmovanji tudi delati vaje. Predlagala je boljšo komunikacijo, saj starši 

niso prejeli nobene povratne informacije. Predstavnica 5. A je predlagala, da naj bi učitelji, ki vodijo tekmovanja, pregledovali tudi rezultate. 

Ravnateljica je povedala, da so vsa tekmovanja napisana v LDN in objavljena na šolski spletni strani; cilj tekmovanj je, da učenci pokažejo svoje 

talente, da se dokazujejo in da so tekmovanja dodana vrednost pouku. Večina tekmovanj poteka na predmetni stopnji, prejeta priznanja pa 



pripomorejo k vpisom na srednje šole. Predsednik je pripomnil, da zadevo razume kot, da naj bi se učenci pripravljali znotraj krožkov ali sami 

doma in predlaga da se staršem na začetku šolskega leta pojasni, da so vsa tekmovanja objavljena v letnem delovnem načrtu in da naj se starši 

z otroci sami prijavljajo ali pa naj obiskujejo krožke. Učiteljica Macura je povedala, da otroke v prvi triadi vzpodbujajo k tekmovanjem oziroma, da 

poskusijo. V pouk vključujejo različne naloge – po nivojih in v letošnjem letu so poskusili novo tekmovanje Kresniček. Na ta način naj bi prva 

triada rasla navzgor. 

Gospa Kenda je kot vodja enega od tekmovanj povedala, da so bili vsi učenci seznanjeni s tekmovanji in da se starši s podpisi strinjajo in 

seznanjajo s pravilniki in nalogami. 

Predstavnik 8. B je pripomnil, da poskusimo biti vedno najboljši in učitelji naj bi bili zainteresirani za čim več tekmovanj. Mnenja je, da nekatere 

druge šole več vlagajo v to; pomočnica pa je povedala, da na šoli vsem učencem ponujamo tekmovanja, ne moremo pa vplivati na njihove 

odločitve, ali se bodo prijavili oziroma ne. Predsednik je predlagal, da šola starše obvesti, kdo bo pripravljal učence na določeno vrsto 

tekmovanja - šola ali starši. 

Ravnateljica je predlagala, da se postavijo pravila tekmovanj in sprejet je bil 

 

Sklep 3: na šoli bomo sprejeli pravila tekmovanj. 

 

2A) Vse v redu, razen problem rolet. Ravnateljica je pojasnila, da je MOL s  tem seznanjena in čakamo odgovor. Dala je pobudo, da starši 

sestavijo dopis perečih problemov, da se jih bo poslalo na MOL. 

2B) Vse v redu, razen rolet. Problem nastaja, ker se ne vidi napisanega na interaktivno tablo, ki jo imajo v razredu. 

3A) Vse v redu, razen rolet. 

3B) Razen rolet vse v redu. Pripomba je bila, naj se otrok ne sili jesti, če jim ne paše (sladica). Ravnateljica je pojasnila, da otrok ne silimo 

temveč bolj vztrajamo, da pojedo kompleten obrok. 

4A) Vse v redu. 

4B) Vse v redu 

5A) Vse v redu. 

5B) Starše so vznemirile govorice, da se bodo njihovi otroci v 6. razredu premešali. Ravnateljica je pojasnila, da se bo na to temo sestal 

učiteljski zbor in starši bodo o odločitvi pravočasno obveščeni – v mesecu maju. Odločitev šole bo temeljila na strokovnem mnenju, imajo pa 

starši seveda pravico podati pisno mnenje. V tem trenutku pa žal ne more povedati več. 

6A) Zimska šola v naravi je odlično uspela, je bil pa roditeljski sestanek zelo slabo obiskan. Razred je na splošno zelo problematičen in 

predsednik je predlagal, da je potrebno v primeru neobvladljive situacije primerno ukrepati naprej. Mnenja je, da je potrebno težave začeti 

reševati v trenutku, ko nastanejo; gospa Valenčak pa je mnenja, da se otrokom preveč popušča. Pomočnica ravnateljice je povedala, da je bil 

izveden sestanek s starši, ki pa so mnenja, da z izpostavljanjem težav pretiravamo … Torej bo potrebno delo z učenci. Ravnateljica je še ob 

tem povedala, da smo imeli dneve dejavnosti na temo »8 krogov odličnosti« in da je izpadlo zelo dobro. 

6B) Zimska šola v naravi zlo uspela. 

7A) Vse v redu. 

7B) Vse v redu. 

8A) V razredu imajo novo razredničarko, gospo Valerijo Zorko, ki nadomešča učiteljico na daljši bolniški odsotnosti. Predstavnik je dal pobudo 

za delavnice na različnih področjih, šolski psiholog pa je povedal, da izvajamo delavnice s socialnimi igrami že dalj časa, saj se trudimo bolj 

povezati oddelke med seboj.  

8B) Slaba udeležba na roditeljskem sestanku. Predstavnica je povedala, da je padel učni uspeh in da so se povečale neopravičene ure. Učence 

bi bilo potrebno na nek način zmotivirati. 

 

Predstavnica 2.A je sejo zapustila ob 18.30 uri. 

 

9A) Nobenih posebnosti. 

9B) Predstavnica je povedala, da je bil izveden skupni sestanek devetih razredov za vpis v srednje šole. Zdi se, kot da starši izpuščajo otroke 

izpod nadzora in gospa Valenčak je povedala, da so predavanja Marka Juhanta zelo koristna. 

 

Ad3) 

Predsednik je podal kratko poročilo Aktiva in povedal, da je bil v tem šolskem letu en sestanek, teme pa se razpravljajo preko e-korespondence. 

Nekaj letošnjih tem: 

- Davčne blagajne: poslan je predlog vladi, da se »šolske tržnice« in sejme izvzame iz vseh oblik obdavčitve in davčnega 

potrjevanja računov ne glede na to, ali učenci izdelke označijo s ceno ali ne; 

- Inštrukcije: mnenje je, da bi bilo treba v šoli okrepiti predvsem »učenje učenja«, se pravi učiti veščine, kako se učiti; 

- NPZ: smiseln ali ne? Morda je potrebna reorganizacija NPZ; 

- Tekmovanja: nekatera se štejejo za vpis v srednjo šolo, nekatera ne. Kaj to pomeni za šole; 

- Učenci z različnimi potrebami: šole naj pričnejo s postopki oziroma pomočjo takoj, ko se ugotovi, da otrok potrebuje 

drugačen pristop, ker pridobitev odločbe poteka predolgo. 

 



 

 

 

Predstavnica 9. A je sejo zapustila ob 18.50 uri, učiteljica Reškova pa ob 19.00 uri. 

 

Ad4) 

Gospod Sepič je na kratko predstavil poročilo o vzgojno-izobraževalnih rezultatih ob polletju v š. l. 2015/16 (priloga 

zapisniku). 

 

Ad5) 

Ravnateljica je povedala: 

- Staršem bodo poslane predstavitvene tabele v zvezi z novim razvojnim načrtom šole. Starše je zaprosila za nove predloge 

in pobude na roditeljskih sestankih, ki bodo potekali v mesecu aprilu 2016; 

- Potekal je sestanek skupine za šolsko prehrano, vodja prehrane pa je izpostavila rezultate štetja obrokov, iz katerega je 

razvidno, da na predmetni stopnji učenci vzamejo kompletno kosilo le med 30 in 40 %.  

- Na sejo sveta zavoda bo dana prošnja za minimalen dvig cen kosil in popoldanske malice. Podražitev naj bi veljala od 1. 4. 

2016 dalje; 

- Zaradi objektivnih razlogov bomo menjali ponudnika zimske šole v naravi. Za enkrat ponudbe še zbiramo; 

- Na roditeljskih sestankih v aprilu bomo starše tudi seznanili z organizacijo izbirnih predmetov. 

 

Predstavnica 5. A je sejo zapustila ob 19.05. 

 

 

Seja je bila končana ob 19.10 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:          Predsednik: 

Rjabina Hočevar         Robert Richter 

 

 


