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Številka: 900-3/2015-14 
Datum:  23.9.2015 

ZAPISNIK 

1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2015/2016, 

ki je potekala v sredo, 23. septembra 2015, v zbornici OŠ Cerklje ob Krki. 

 

Pričetek seje: ob 17.00 uri 

 

Prisotni: Marjan Drečnik, Franc Butara, Estera Gramc Žičkar, Mitja Mladkovič, Janja Bakšič Dornik, 

Jernej Kostrevc, Mateja Retelj Gramc, Amadeja Žerjav, Urška Kovač Zlobko, Maja Oštir, Damjana 

Kuntarič, Suzana Baznik, Sergeja Bizjak, Miran Horžen, Liljana Sabol, Franc Škaler, Stanka Preskar, 

Renata Baznik, Sandra Glogovšek, Andreja Ninković 

Opravičeno odsotni: Tanja Mladkovič, Anej Matoh, Mojca Zlobko 

 

Ravnateljica šole in  vrtca Cerklje ob Krki , dr. Stanka Preskar, vse prisotne lepo pozdravi in pove, da je 

vesela, da so se odzvali na povabilo. Doda še, da so predlog dnevnega reda z dokumentacijo dobili 

domov. Ravnateljica še pove, da ima svet staršev mandat 1 leto.  

Predlaga naslednji dnevni red:  

1. Konstituiranje sveta staršev in izvolitev predsednika 
2. Poročilo o delu šole in vrtca OŠ Cerklje ob Krki v šolskem letu 2014/2015 
3. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta OŠ in VVE pri OŠ Cerklje ob Krki za šolsko 
leto 2015/2016 
4. Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda OŠ Cerklje ob Krki (predstavitev novosti) 
5. Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje 
6. Razno 
 

Sklep št. 900-3/2015 -14 -1 

Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo predlagani dnevni red. 

 

K točki št. 1:  

Dr. Stanka Preskar, ravnateljica, ugotovi sklepčnost seje in sporoči, da se bo g. Jernej Kostrevc seji 

pridružil kasneje; pove tudi, da ga. Tanja Mladkovič odstopa iz sveta zavoda in sveta staršev.  

Pojasni, da so v 4.b po korespondenčni seji že izvolili novega predstavnika , to je ga. Mojca Zlobko, ki 

pa je trenutno  opravičeno odsotna. Ga. Tanja Mladkovič je tudi predstavnica v svetu šole, zato bodo 
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potrebne  nadomestne volitve. Sklep o odstopu  sprejme svet zavoda in pozove svet staršev k 

imenovanju nadomestnega predstavnika staršev 

Sklep št. 900 -3/2015 -14 – 2 

Člani sveta staršev so z dvigom rok potrdili konstituiranje sveta staršev. 

Sledila je izvolitev predsednika in tudi podpredsednika, ki se ga lahko izvoli javno ali tajno. Prisotni se 

odločijo za javno glasovanje in za predsednico sveta staršev izvolijo go. Urško Kovač Zlobko, za 

podpredsednika pa g. Mitja Mladkoviča. Oba imenovana soglašata s predlogom.  

Sklep št. 900 -3/2015 -14 -3  

Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo izvolitev predsednika in podpredsednika. 

Ravnateljica preda besedo predsednici sveta staršev ga. Urški Kovač Zlobko, ki se zahvali vršilki 

dolžnosti, ge. Sandri Glogovšek, da je šolsko leto 2014/2015 uspešno pripeljala do konca. 

Hkrati zaželi dobrodošlico novi ravnateljici šole in vrtca Cerklje ob Krki, dr. Stanki Preskar, v upanju na 

dobro sodelovanje še naprej. 

 

K točki 2:  

Sandra Glogovšek poda poročilo o delu šole za šolsko leto 2014/2015 (primerjava uspeha med šolskim 

letom 2013/2014 in 2014/2015, najnižje in najvišje ocene pri predmetih, nacionalno preverjanje znanja 

v 6.razredu, rezultati učencev Romov, izjemni učni uspeh, letna poročila (priloga). 

Sledi še predstavitev dogodkov v šoli v šolskem letu 2014/2015 (power point). 

Urško Kovač Zlobko zanima zapis v poročilu o plavalnem tečaju;  ga. Sandra Glogovšek razloži, da so 

učenci 1. in 2. razreda imeli tečaj prilagajanja na vodo v Dobovi, medtem ko so bili učenci 3.razreda v 

Čateških toplicah. 

Ga. Sergeja Bizjak pove, da je potrebno nekaj narediti glede NPZ-jev. Otrokom je potrebno NPZ  

predstaviti tako, da se bodo bolj potrudili. Prepričana je, da to predstavlja otrokom stres in da je 

premalo časa za pisanje. Učence bi bilo potrebno motivirati, da bi se resneje lotili nalog. Težavo vidi 

tudi v tem, da učenci nalog ne razumejo.  

Ravnateljica  pove, da se enaki  testi pišejo po vsej državi in da so otroci v vseh šolah pred enakimi 

izzivi. Zaveda se, da je pisanje nalog hkrati tudi pritisk na učitelja, da pa se učitelji trudijo in želijo na 

tem področju izboljšati rezultate. Prepričana je, da bomo s trudom tako učitelji kakor učenci izboljšali 

rezultate. 

Vodja vrtca Renata Baznik s pomočjo drsnic predstavi delo v šolskem letu 2014/2015. (priloga). 

Predsednica sveta staršev Urška Kovač Zlobko se zahvali vrtcu za uspešno delo.  

Predsednica sveta staršev preda besedo svetovalni delavki Andreji Ninković, ki predstavi poročilo o 

delu svetovalne službe (priloga). 

Ugotavljamo, da se starši raje udeležujejo neformalnih srečanj kot predavanj o strokovnih temah. 

Pohvali lanski 9. razred, saj so se starši udeleževali sestankov o poklicnem usmerjanju. 

Sledilo je še poročilo o delu šolskega sklada (priloga). 
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Sledi razprava o udeležbi na roditeljskih sestankih oziroma predavanjih. 

Ravnateljica pove, da  se sodelovanje  s  starši zmanjšuje  in se sprašuje, kje je težava?  Ali je to vsebina 

ali neprimeren čas? Pove še, da je bilo na dosedanjih roditeljskih sestankih udeleženih več učiteljev kot 

staršev. Nizka je tudi udeležba na predavanjih, ki jih organizira šola. Večina teh predavanj je tudi 

plačljivih in predstavljajo strošek za šolo.  

Ga. Liljana Sabol pove, da se nekateri starši ne udeležujejo roditeljskih sestankov, da navadno prihajajo 

vedno isti. Sama se je potrudila in starše obvestila.  

Ravno tako opaža, da se starši otrok višjih razredov ne udeležujejo delavnic. Izjema so starši 9. razreda 

(zaradi valete in zaključnega izleta).   

Tudi ga. Suzana Baznik omeni problem neudeležbe staršev na roditeljskih sestankih. 

G. Miran Horžen doda, da so navadno roditeljski sestanki zelo dolgi, da je vsako leto isti program in da 

se zato nekateri starši raje udeležijo 15-minutnega pogovora z učiteljico. 

Urška Kovač Zlobko predlaga, da se v predavanja vključi vsebine, ki bodo zanimive za starše, npr. 

predavanje Juhanta je bilo zelo dobro obiskano. Predlaga, da bi bilo dobro organizirati predavanje o 

problematiki  internetnih pasti, kar bi bilo zanimivo za višje razrede in njihove starše. Omeni, da  je 

problematika v zvezi  s spletnim nasiljem med otroki na družabnih omrežjih zelo pereča in zato otroci 

v Ljubljani pri pouku ne smejo imeti pametnih telefonov.  Tudi starši v Ljubljani se veliko bolj zavedajo 

razsežnosti  internetnih pasti, kot v našem okolju.Ga. Mateja Retelj Gramc pove, da je njen sin doma 

pokazal neprimerne vsebine, ki jih je dobil v šoli. 

Urška Kovač Zlobko glede udeležbe staršev na delavnicah predlaga, da se starše osebno kontaktira, ker 

se na vabila, objavljena  na spletu odzovejo le redki. Z osebnim pristopom je odziv bistveno boljši.  

Predlaga, da bi bolj osebni pristop uporabili tudi učitelji – razredniki, ki bi lahko povabili starše na 

delavnice v okviru rednih sestankov in govorilnih ur.  

G. Franc Škaler pove, da se popoldne odvijajo tudi različni krožki in da v tem primeru izbere, kar ima 

raje. 

G. Mitja Mladkovič pove, da ima za take primere Gimnazija Brežice zelo dobro rešitev in sicer 

obveščanje staršev poteka preko e-asistenta. Predstavniki sveta staršev predlagajo tudi, naj bodo  

predavanja v zimskem času. 

Ravnateljica doda, da predavanja niso poceni in  če se denar že nameni temu, bi bilo prav, da se starši 

takih predavanj udeležijo. 

Sklep št. 900 -3/2015 -14 -4  

Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo poročila o delu šole in vrtca OŠ Cerklje ob Krki za šolsko leto 

2014/2015. 

Ga. Sandra Glogovšek zapusti sejo ob 18.16 . 

Predsednica sveta staršev napove 3. točko dnevnega reda in povabi ravnateljico šole, da predstavi LDN 

šole za šolsko leto 2015/2016.  
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K točki 3: 

Ravnateljica pove, da so za LDN naredili zasnovo v juniju in ga dopolnjevali do sedaj, saj je bilo potrebno 

pridobiti kar nekaj soglasij za nadomeščanje delavcev, kar so naredili preko korespondenčnih sej. 

Čeprav se je pouk že začel, so potekale še določene organizacijske spremembe. Hkrati se svetu staršev 

zahvaljuje za sodelovanje, za pobude in sklice sestanka z občino, da so uspeli razumeti, da je varnost 

otrok na prvem mestu. Zahvaljuje se tudi za razumevanje glede prevoza otrok v šolo. Omeni, da se je 

sestala s predstavnikom Integrala, s katerim sta se dogovorila glede potrebnih sprememb urnika  

prevoza otrok z avtobusom v šolo in nazaj. Pove še, da je vesela vsake pripombe ali opombe pri 

predstavitvi dela šole. 

V nadaljevanju pove, da smo se v tem šolskem letu vključili v projekt ATS 2020 (priloga). 

Omeni še, da smo ukinili pisna obvestila za starše, ker želimo, da bi učenci postali odgovornejši do 

svojih nalog. 

Sledila je predstavitev nekaterih vsebin LDN-ja: razpored počitnic, pouka prosti dnevi, popravni 

izpiti,…(priloga).  

V letošnjem šolskem letu je v šolo vključenih 191 otrok, od tega je 31 romskih učencev. Poudari, da je 

to šola, ki ima  najmanj otrok z odločbami. Upa tudi, da bomo uspeli  približati predšolsko vzgojo 

romskim otrokom. 

Sledi predstavitev strukture zaposlenih: prof. Natalijo Zmazek (slovenščina) bo v tem šolskem letu 

nadomeščala prof. Mateja Mežič. 3. predmet pri NPZ pa je v tem šolskem letu  zgodovina.  

Preko javnih del imamo zaposleni dve osebi iz romskega naselja. Staršem omeni, da ti dve osebi 

spremljata otroke tudi na avtobusu.  

Čeprav je vse povezano s financami, ravnateljica omeni, da si želi, da si ogledamo tudi kakšno gledališko 

predstavo ali kakšno drugo destinacijo tako v domačem okolju in izven njega. 

Pred tednom dni se je tudi sama udeležila šole v naravi v Savudriji, ki so se je udeležili učenci 3. in 

4.razreda. Glede na to, da je  profesorica naravoslovja, je tudi sama prevzela nekatere ure dejavnosti. 

Ga. Liljana Sabol vpraša, ali bi bila namesto Rogle možna katera druga destinacija zimske šole v naravi? 

Ravnateljica razloži, da bo vprašanje prenesla sodelavkam, pove pa, da so na Rogli zelo ugodni pogoji 

za delo, da je za otroke lepo poskrbljeno in tudi  smučišče je zelo primerno. Otroci so zaposleni še z 

drugimi dejavnostmi, vzdušje je zelo prijetno. 

Ga. Maja Oštir omeni, da je bilo na spletni strani šole v času šole v naravi objavljenih premalo fotografij 

o dogajanju. Starši so želeli sproti spremljati  dogodke. 

Ravnateljica  odgovori, da so učitelji z otroki zaposleni 24 ur in da med dejavnostjo, sploh če ta poteka 

v vodi, težko fotografirajo. 

Ravnateljica predstavi še kulturne dejavnosti, ekskurzije in  interesne dejavnosti ter povabi starše, da 

otroke vključijo k pevskemu zboru. 

Starše tudi prosi, naj svojih otrok ne vključujejo v več dejavnosti, saj so  že tako zaposleni z učenjem, 

imeti pa morajo tudi nekaj od otroštva.  

Ga. Liljano Sabol zanima, ali se bo v 3.razredu  izvajal pouk tujega jezika (angleščine). 
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Ravnateljica odgovarja, da bo angleščina v 1.razredu. Pove še, da je v dopoldanskem času pouk 

angleščine brezplačen, dejavnosti, ki potekajo popoldne, pa so plačljive. Doda, da imajo nekateri 

učitelji že veliko ur. 

Ga. Urška Kovač Zlobko predlaga možnost, da bi prišel poučevat učitelj iz katere druge šole. 

Ravnateljica poudari, da podpira zgodnje poučevanje jezikov. Nadaljuje s predstavitvijo terminov 

roditeljskih sestankov in govorilnih ur ter pove, da bodo govorilne ure, v primeru udeležbe učiteljev na 

seminarju ATS ob torkih, prestavljene na kateri drug dan. 

Ga. Sergejo Bizjak zanima, ali otroci vstopajo na avtobus pred šolo. Ravnateljica odgovori, da gredo vsi 

otroci na avtobus pred šolo. 

Sledi predstavitev hišnega reda, ki je objavljen  na spletni strani šole in vrtca pa tudi na oglasni deski 

pri vhodnih vratih. Hišni red je bil staršem predstavljen že na prvem roditeljskem sestanku.  

G. Miran Horžen izpostavi problem preoblačenja otrok za športno vzgojo. Predlaga, da se otroci 

preoblečejo v telovadnici, se zamenjajo in dajo prostor še drugim. Tako bi se lahko izognili preoblačenju 

na wc-jih. Ravno tako omeni, da dežurni učenec nima  primernega mesta, saj ne vidi, kdo pride v šolo.  

Vpraša tudi glede osvetlitve prostora pred objektom in meni, da bi bilo smotrno dati še eno luč. 

G. Marjana Drečnika zanima, kje se bodo odvijale prireditve. Ravnateljica odgovori, da najverjetneje v 

gasilskem domu, saj se je o tem že pogovarjala s predstavniki iz krajevne skupnosti. 

Predsednico sveta staršev zanima, ali je spremeljen dnevni red (urnik) ustrezen, saj nekateri otroci 

opozarjajo, da so odmori za malico prekratki. Ravnateljica odgovori, da je na to zelo pozorna  in da 

opaža, da so otroci  po 2 minutah že na hodnikih. Ni opazila, da otroci ne bi imeli dovolj časa.  

Sledi razprava glede sistematiziranega delovnega mesta za romske učence. Ga. Urška Kovač Zlobko 

pove, da je bila na občino dana pobuda za to, da občina zagotovila romskega pomočnika, ki bi bil 

zaposlen na šoli za nedoločen čas. Na ta način se zagotovi stalnost in šola ne bi bila več odvisna samo 

od javnih del, ki imajo omejitve in trajajo le eno leto.  Glede na to, da imamo na šoli več kot 15 % 

romskih otrok, bi morali vztrajati za sistematizirano delovno mesto. Pri tem nam je lahko v pomoč tudi  

komisija za Rome, ki deluje v okviru občinskega sveta. 

Ravnateljica se strinja, da ni v redu, da se ljudje tako pogosto menjavajo.  Pohvali zaposleno Romkinjo, 

go. Lidijo Kosec, da je pridna in se zelo trudi. Izpostavi tudi, da se zaveda problematike in da bo v zvzei 

s tem še ukrepala. Pove da so na občini obljubili, da nam bodo v zvezi s tem zagotovo odgovorili.  

Ga. predsednica sveta staršev poda besedo Andreji Ninković. 

Andreja Ninković predstavi šolski sklad in povabi podpredsednika, g. Franca Škalerja, da skupaj 

predstavita zamisli in ideje ter načrte dela šolskega sklada za to šolsko leto. (priloga) 

Predlagata, da bi ob tednu otroka, od 5.10.2015 do 11.10.2015, otroci prostovoljno prispevali znesek 

od 1 € naprej ( tudi v vrtcu). Denar bi zbirali tudi s pomočjo donacij podjetij. Ga. Andreja Ninković prosi 

starše, da vabila za donacije odnesejo na podjetja osebno in ne po pošti. Izrazi  pričakovanje, da bodo 

starši stopili skupaj in si pomagali. Vsi bodo dobili pripravljen dopis, na katerem bo tudi številka 

tekočega računa. 

Ga. Amadeja Žerjav želi, da se dopis objavi tudi  na spletni strani.  

Predlagajo, da se donatorjem  v zahvalo podari slika. 
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Sledi razprava o tem, komu bo pomoč namenjena. Starši želijo, da dobijo pomoč tisti, ki jo resnično 

potrebujejo. 

Povzetki predstavitve šolskega sklada so razvidni iz priloge. 

Sledi razprava o deležu zaslužka na bazarju, ki bo namenjen za 9. razred. Ga. Andreja Ninković pove, 

da je bilo lansko leto 40 % zaslužka z bazarja namenjenega 9.razredu. Učenci so bili zelo aktivni in so 

lepo sodelovali. 

Predstavniki staršev so mnenja, da se dobiček določene akcije dodeli tistemu, ki to izpelje. Tudi 

ravnateljica je mnenja, da se v primeru, ko se razred odloči za določeno akcijo, sredstva dodelijo 

neposredno temu razredu. 

Predsednico sveta staršev, ga. Urško Kovač Zlobko, zanima, kdaj se bo odvijal letošnji bazar. 

 Andreja Ninković odgovori, da bo bazar  4.12.2015. Pove, da se trudimo povabiti goste kot so Rebeka 

Dremelj, Peter Dirnbek, Tomaž Klepač, Iztok Gustinčič. Glede prostora se še dogovarjamo.  Zaradi 

prostorske stiske bomo delavnice letos organizirali nekoliko drugače. 

Predsednica sveta staršev povabi vodjo vrtca Renato Baznik, da predstavi LDN vrtca za šolsko leto 

2015/2016 (priloga). 

Ga. Estera Gramc Žičkar predlaga več aktivnosti vrtca v naravi. Tudi Urška Kovač Zlobko izpostavi 

prednosti zgodnjega učenja in spoznavanja naravoslovja.  

Go. Urško Kovač Zlobko zanima dnevna rutina v vrtcu, predvsem glede prehranjevanja. Večini staršev 

se zdi, da je časovni razmik med obroki prekratek. Ga. Estera Gramc Žičkar predlaga še, da se otrokom 

ponudi sadni zajtrk, kasneje pa kakšna kaša ali podobno.    

Vodja vrtca in ravnateljica pojasnita, da se držimo zdravstvenih smernic prehranjevanja in da imajo 

tudi v drugih vrtcih enak časovni razmik med obroki. 

Sklep št. 900 -3/2015 -14 -5  

Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo predstavitev LDN- ja vrtca in šole za šolsko leto 2015/2016. 

Andreja Ninković predstavi vzgojni načrt in pravila šolskega reda.  

 

K točki 4: 

V uvodu ga. Andreja NInković pove, da so se pravila šol. reda  zaradi selitve v nove prostore spremenila. 

Po novem  bodo obvestila le na oglasnih deskah in na spletni strani šole (priloga). 

G. Mirana Horžena zanima, kaj smo pridobili s tem, ko nimamo zvonca? 

Ravnateljica odgovori, da so učenci in učitelji bolj koncentrirani na delo, učenci bolj umirjeni. Vse je 

bolj mirno. Predmetna stopnja prakticira povezane ure ali pa ure, krajše od 45 minut, zato je to 

pomembna pridobitev. Tako so bolj fleksibilni in izpeljejo stvari do konca. Ker so v isti stavbi tudi 

oddelki vrtca, bi zvonec lahko motil rutino in počitek otrok v vrtcu.  

Sklep št. 900 -3/2015 -14 -6 

Vzgojni načrt in pravila šolskega reda se potrdita z dvigom rok. 

K točki 5: 
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Na zapisnik ni bilo pripomb. 

Sklep št. 900 -3/2015 -14 -7 

Zapisnik je potrjen soglasno z dvigom rok. 

 

K točki 6 :  

Predstavnike zanima, ali se bodo ponudile še katere druge interesne dejavnosti v vrtcu (nogomet, 

atletika, angleščina). Vodja vrtca pove, da se bo pozanimala in starše obvestila. 

G. Franc Butara omeni, da je potrebno določiti nekoga za  svet zavoda (namesto ge. Tanje Mladkovič, 

ki je odstopila). 

Predsednica sveta staršev, ga. Urška Kovač Zlobko, pove, da tega sedaj  uradno ni mogoče narediti, 

ampak bo predstavnik izvoljen na naslednji seji. Mandat predstavnika naj bi bil do februarja 2017. 

Predlaga nekoga, ki ima otroka v 1., 2., 3. ali 4.r. Poziva predstavnike, da do naslednje seje razmislijo o 

imenu. Ga. ravnateljica priskoči na pomoč in za lažjo odločitev prebere vse predstavnike. 

Ga. Urška Kovač Zlobko še doda pripombo staršev, da so obroki za malico v višjih razredih premajhni. 

Več staršev  je opozorilo, da se otroci pritožujejo, da so včasih malice preskromne in da ostajajo lačni. 

Zgodi se tudi, da nekateri otroci zaradi tega vzamejo več kot eno malico in nekateri ostanejo celo brez. 

To se dogaja predvsem v višjih razredih. Ravnateljica odgovori, da je količina malice na otroka 

predpisana in se teh usmeritev tudi držijo. Preverila bo navedbe in po potrebi ukrepala. Poudari tudi, 

da naj otroci zjutraj doma zajtrkujejo, saj malica ne more nadomestiti zajtrka. 

 

Zaključek seje: 20.50 

 

Zapisala:                                                                       Predsednica Sveta staršev: 

Renata Baznik                                                                Urška Kovač Zlobko 

Pomočnica ravnateljice vrtca        

 

 

 

 

 

Priloge: 

 Vabilo 

 Lista prisotnosti 

 priloge 


