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Številka: 900-3/2015-17 
Datum:  9.11.2015 

ZAPISNIK 
 

2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2015/2016, 
ki je potekala v četrtek, 5. novembra 2015, v zbornici OŠ Cerklje ob Krki 

 
 
Pričetek seje: ob 17:30 uri 
 
Prisotni:  
Mojca Zlobko Barbara Lovše, Anej Matoh, Estera Gramc Žičkar, Mitja Mladkovič, Jernej Kostrevc, 
Amadeja Žerjav, Urška Kovač Zlobko, Damjana Kuntarič, Suzana Baznik, Stanka Preskar, Renata 
Baznik, Andreja Ninković 
 
Opravičeno odsotni: Marjan Drečnik, Franc Butara, Janja Bakšič Dornik, Mateja Retelj Gramc, Maja 
Oštir, Sergeja Bizjak, Liljana Sabol, Helena Žokalj 
 
Predsednica sveta staršev Urška Kovač Zlobko ugotovi sklepčnost in navzoče  lepo pozdravi. Omeni 
še, da se je nekaj predstavnikov opravičilo. Predlog dnevnega reda se potrdi. 
 
Dnevni red:  

1. Pregled sklepov zapisnika 1. seje. 
2. Izvolitev predstavnika staršev v Svet zavoda. 
3. Poslovnik Sveta staršev OŠ in Vrtca Cerklje ob Krki. 
4. Božično - novoletni bazar ter organizacija decembrske obdaritve otrok vrtca in 1. razreda 

(Dedek Mraz v organizaciji DPM). 
5. Razno.  

 
Sklep št. 900-3/2015 -17 -1 
Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo predlagani dnevni red. 
 
K točki št. 1 
Predsednica še enkrat prebere sklepe  1. seje sveta staršev. Na zapisnik ni pripomb. 
  
K točki 2 
Predsednica sveta staršev Urška Kovač Zlobko pove, da so že na zadnji seji sveta staršev povedali, da 
je kot predstavnica odstopila Tanja Mladkovič. Namesto nje bo predstavnica Mojca Zlobko. Izvoliti je 
bilo potrebno tudi predstavnika sveta staršev za v svet zavoda. Večina je predlagala Jerneja 
Kostrevca.  
Ravnateljica Stanka Preskar Jerneja Kostrevca, novega predstavnika v svetu zavoda, pozdravi.  
 
Sklep št. 900 -3/2015 -17 -2  
Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo Jerneja Kostrevca, predstavnika sveta staršev, za predstavnika 
v svetu zavoda. 
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K točki 3 
Glavne spremembe poslovnika se nanašajo na način izvolitve predstavnikov sveta staršev v svet 
zavoda. Po novem lahko za predstavnika v svetu zavoda kandidira le član sveta staršev. To ne 
pomeni, da morajo biti izvoljeni predstavniki celoten mandat hkrati tudi člani sveta staršev, vendar 
pa se morajo udeleževati tudi sej sveta staršev, da se seznanijo z obravnavano problematiko in nas 
ustrezno zastopajo v svetu zavoda.  Enakomerna zastopanost vrtca in šole v svetu zavoda je 
zagotovljena tako, da je eden predstavnik iz vrst staršev vrtčevskih otrok, dva predstavnika pa sta iz 
vrst staršev šolarjev. 
 Druga sprememba se nanaša na vprašanje, kdaj je zapisnik seje sveta staršev potrjen in objavljen na 
spletni strani. Po novem se zapisnik ne potrjuje več na naslednji seji, saj to pomeni precejšni zamik pri 
objavi zapisnikov, temveč se za potrditev zapisnika šteje podpis zapisnikarja in predsednika sveta 
staršev.  Pred podpisom predsednika se predlog zapisnika posreduje vsem članom sveta staršev, ki 
lahko v roku 8 dni posredujejo pripombe ali dopolnitve zapisnika. Zapisnik se dopolni v skladu s 
prejetimi pripombami; če pripomb ni, je zapisnik potrjen.  
 
Tretja sprememba se nanaša na razširitev možnosti sklicevanja dopisnih sej v primerih, ko je 
potrebna hitra odločitev, ter v primerih, kadar se odloča o manj zahtevnih in manj spornih zadevah, 
kjer širša razprava ni potrebna. 
 
Sklep št. 900 -3/2015 -17 -3  
Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo novi poslovnik o delu sveta staršev OŠ Cerklje ob Krki. 
 
K točki 4: 
Predsednica Urška Kovač Zlobko navzočim omeni, da so starši že v preteklih dveh letih pomagali pri 
božično-novoletnem bazarju. Besedo preda ravnateljici, dr.  Stanki Preskar. 
Ravnateljica navzočim predstavi določene informacije v zvezi z bazarjem, in sicer: 

−  Božično-novoletni bazar bo 4. 12. 2015  ob 17. uri v prostorih Gasilskega doma v Cerkljah 
ob Krki. 

−   Že na prvi seji so bili omenjeni glasbeni gostje, večina jih je udeležbo potrdila. Nastopili 
bodo: Rebeka Dremelj, Peter Dirnbek, Nina Berger, Tomaž Klepač in skupina Iber. 

−   Na prireditvi bodo sodelovali  učenci in otroci vrtca Pikapolonica. 
−   Prireditev naj bi trajala dobro uro, pred in po prireditvi pa bodo odprte stojnice. 
−   Šola lahko pomaga z dobavo različnega materiala za izdelavo izdelkov. 
−   Ravnateljica predlaga, da se ustanovi manjši odbor (skupina 3 ljudi), ki bi sodeloval s šolo 

glede izpeljave bazarja. Člani odbora bi o delu obveščali ostale predstavnike staršev. 
−   V šoli se lahko pripravijo izdelki za stojnice. 
 

Sklep št. 900 -3/2015 -17 -4 
 
Navzoči se strinjajo s predlogom o ustanovitvi manjšega odbora, ki bi ga sestavljale Estera Gramc 
Žičkar, Daniela Srpčič in Liljana Sabol, če se strinjajo. 
 
  
Predsednica Urška Kovač Zlobko pove, da so bile lansko leto zelo dobro obiskane stojnice s piškoti, 
vročo čokolado, knjigami, stojnice DPM-ja …Te stvari bi bile dobrodošle tudi letos.  
Ker bo to večji finančni zalogaj, bi za pomoč prosili tudi donatorje. Predlaga, da se sestavi pismo, na 
katerem bi bili podpisani obe, predsednica sveta staršev in ravnateljica OŠ in vrtca. 
 
Ob 18:05 se seji pridruži še Andreja Ninković. 
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Andreja Ninković še enkrat predstavi potek bazarja. Navzoči se strinjajo, da bi v šoli težko izvedli 
kuharske delavnice, zato bi pecivo pripravili doma. Andreja Ninković doda, da pri pakiranju in 
zavijanju peciva lahko pomagajo tudi učenci prostovoljci. Izdelovali bomo tudi adventne venčke ( 9.r) 
in venčke za vrata. Pobirali  bi prostovoljne prispevke in izdelali plakate za oglasne deske.  
 
Ravnateljica OŠ predlaga, da se o prireditvi vsako gospodinjstvo obvesti po pošti, saj je praksa 
pokazala, da se večine prireditev udeležujejo samo starši nastopajočih otrok. Tako pa bi privabili več 
ljudi našega okoliša. 
 
Predsednica Urška Kovač Zlobko naredi povzetek dogovorov: 

-  manjši odbor sestavljajo: Estera Gramc Žičkar, Danijela Srpčič, Liljana Sabol; 
- na prireditvi sodelujejo otroci, učenci, starši; 
- donatorjem se pošlje prošnja za donacijo; 
- stojnico bi imelo  tudi Društvo prijateljev mladine; 
- Izdelovali bomo tudi voščilnice; 
- pred samo stavbo gasilskega doma bi bila postavljena  stojnica s toplimi  napitki; 
- pričetek prireditve bo ob 17. uri, trajala bo do 18. ure; pred in po prireditvi so odprte stojnice. 

 
Jernej Kostrevc opozori na ozvočenje na prireditvi. Ravnateljica predlaga, da za pomoč vprašajo Petra 
Dirnbeka ali pa koga drugega. 

 
 

Predsednica sveta staršev omeni, da nas bo kmalu obiskal dedek Mraz. Šola bo pomagala pri 
organizaciji.  Estero Gramc Žičkar zanima, ali bo šola lahko sodelovala? 
Ravnateljica odgovori, da šola lahko sodeluje, potrebno se je samo dogovoriti, kje in kako (ali s 
kakšno točko, igro, plesno točko…). 
Sledi pogovor o tem, kako je bilo v preteklih letih (nastop KD Drugi oder, …). 
 
K točki 5: 
 
Predsednica preda besedo ravnateljici, ki poda nekaj informacij; 

− Glede izgradnje nove šole pove, da so na občini izbrali zadnjega izvajalca in da se bo gradnja, če   
ne bo pritožb, lahko začela konec novembra.  

− Svetu staršev omeni, da so verjetno tudi sami opazili, da signalizacija pred šolo ni dokončana, 
da je ukraden znak. Na občino je prosila za pisno obrazložitev. Znak so naročili, ker so tudi 
sami opazili, da ga ni. Glede merilnikov hitrosti pa je prišlo do težav, vendar bo tudi to 
urejeno. 

− Zaradi potresa so bile na šoli težave z ogrevanjem. Ravnateljica pove, da je že naslednji dan 
šolo obiskal komandir in si vse ogledal. Takoj so začeli s sanacijo. Otroci so bili ves čas na 
primerni temperaturi. 

− V vrtcu je bila zdravstvena inšpekcija za higieno. Ravnateljica pove, da ni bilo nobenih 
vsebinskih pripomb, dodati pa smo morali zaščito za vrata, zamenjati regulator vroče vode in 
zamenjati kljuko na vratih. Vse to je bilo v kratkem roku popravljeno in urejeno. 

− Ravnateljica opiše tudi problem romske družine. Omeni, da bo zaposlena Romkinja Lidija Kosec 
vsako jutro pregledala čistost romskih otrok. 

− V naslednjem tednu ima plavalni tečaj 3.r.. S tečajem pričnemo v torek, saj je profesorica 
športne vzgoje v ponedeljek odsotna. 

- Ravnateljica nadaljuje s predstavitvijo projekta o podjetnosti v 3.r. in 7.r., saj ugotavlja, da to 
otroci potrebujejo.  

- Ravnateljica predstavi obračun šole v naravi ( priloga). 
- Predsednico Urško Kovač Zlobko zanima glede plačila šole v naravi, saj nekateri starši še niso 

prejeli položnice. Ravnateljica odgovori, da bo zadevo preverila in odgovorila po mailu. 
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Prav tako predsednico zanimajo nadstandardni programi v vrtcu. Vodja vrtca pove, da se dejavnosti 
kot so nogomet v prostorih nad trgovino Dušak ne morejo izvajati, kar pa se tiče angleških uric pa 
omeni, da je govorila  z Andrejo Ninković, ki je povedala, da se letos ni odločila za izvajanje teh uric v 
vrtcu.  
Ravnateljica doda, da smo v prvi triadi zagotovili angleške urice kot interesno dejavnost. 
 
Svetovalna delavka navzočim predstavi znesek zbranega denarja za šolski sklad. Denar smo zbirali v 
tednu otroka. Doda še, da je znesek pričakovan. 
Amadeja Žerjav predlaga, da se vsa poročila o denarnih izdatkih objavijo na spletni strani šole. 
Andreja Ninković odgovori, da so bila v prejšnjem šolskem letu vsa  poročila  o šolskem skladu 
objavljena na spletni strani. 
 
Ob 18:50 zapusti sejo Jernej Kostrevc. 
 
Suzano Baznik zanima avtobusni prevoz za Hrastje. Doda, da za Hrastje po 14. uri ni avtobusne 
povezave. Tako zadnji avtobus odpelje ob 15:10, kar se ji zdi precej pozno. 
Ravnateljica razloži, da smo organizirali vse možne linije, da se zvrstijo vse vasi. V primeru, da je 
učenec prej končal pouk, imamo na šoli varstvo vozačev, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje. 
V primeru soglasja staršev  gre lahko učenec peš domov (po 10 letu starosti), mlajši pa morajo imeti 
spremljevalca.  
 
Sledi razprava o predavanjih za starše. Predavanja naj bi bila različna glede na razvojne stopnje 
otroka. Za višje razrede se predlaga predavanje o pasteh interneta, za nižje razrede in vrtec pa 
predlagajo obisk vzgojiteljice, ge. Tatjane Rudman. Vsi se strinjajo, da je potrebno pogledati ponudbe, 
da bo predavanje učinkovito. 
Ravnateljica pove, da se bo pozanimala še o kakšen predavanju, ki bo res strokovno podkovano in 
primerno za starše. Opaža, da so starši preveč zaščitniški do svojih otrok, otrok prevladuje v 
komunikaciji tako z učiteljem kakor tudi s staršem. Strinja se, da je treba otrokom prisluhniti, se z 
njimi pogovoriti in da ima vsaka zgodba dve plati. 
 
Predsednica Urška Kovač Zlobko postavi vprašanje glede poklicnega usmerjenja. Zanima jo, kako na 
šoli to predstavimo otrokom, saj sama opaža, da se veliko učencev odloči za gimnazijske programe, 
poklicne šole pa nimajo dijakov. 
Ravnateljica poudari, da je treba otrokom poklice predstavljati tako v šoli kot tudi doma kot nekaj 
vrednega, spoštljivega. Zaveda se, da vsi ne morejo bit odličnjaki in da je potrebno spoznati različne 
poklice. 
 
Predsednica sveta staršev Urška Kovač Zlobko predlaga predavanje o poklicih tudi za starše ne samo 
za otroke. 
 
Svetovalna delavka Andreja Ninković poudari, da so učenci  9. razreda in njihovi starši  vsako leto 
novembra  na roditeljskem sestanku seznanjeni z različnimi poklici. Prav tako potekajo različni 
pogovori, tako z učenci kakor tudi s starši, da se potem lažje odločijo za nadaljevanje šolanja. 
 
 
 
 
 
 
 
Zaključek seje: 19.25 
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Zapisala:                     Predsednica Sveta staršev: 
Renata Baznik           Urška Kovač Zlobko 
Pomočnica ravnateljice vrtca 
 
 
Priloge: 

 Vabilo 

 Lista prisotnosti 

 priloge 


