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Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Raka v šolskem letu 2017/2018 
 
 
Datum: 28. 9. 2017 
Kraj: učilnica angleščine 
Čas: od 16.30 do 19.05 
  

Prisotni člani Sveta staršev:  Slavko Šiško (predsednik), Helena Pečarič, Nastja Perec, Tomaž 

Povhe, Tanja Stojanović, Mojca Resnik (namestnica), Tatjana Cerovšek, Karmen Ančimer 

Poteko, Tanja Salobir, Anita Šiško, Ksenija Juh, Sonja Pajk (namestnica), Barbara Kupčič, 

Darija Peterec Kotar, Jože Tomažin, Petra Šiško (namestnica), Matjaž Fink, Špela Šterk, Tanja 

Banič.  

                           

 
Ostali prisotni: ravnateljica Milvana Bizjan, pomočnica ravnateljice za vrtec,  

                          Polona Baznik Dvojmoč, zapisnikarica Jerneja Kranjc 

 Dnevni red: 

   1. ugotavljanje prisotnosti,  
   2. potrditev dnevnega reda, 
   3. potrditev zapisnika 2. seje v šolskem letu 2016/2017,     
   4. seznanitev s Poslovnikom Sveta staršev,  
   5. izvolitev predsednika/predsednice Sveta staršev, 
   6. izvolitev članov Sveta staršev za člane Sveta zavoda OŠ Raka,  
   7. izvolitev člana v komisijo za sprejem otrok v vrtec, 
   8. seznanitev s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta vrtca, 
   9. seznanitev z Letnim delovnim načrtom vrtca za šolsko leto 2017/2018, 
 10. seznanitev s predlogom stroškov za izvajanje nadstandardnega programa v vrtcu, 
 11. seznanitev s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta šole, 
 12. seznanitev z Letnim delovnim načrtom šole za šolsko leto 2017/2018,  
 13.  seznanitev s predlogom stroškov za izvajanje nadstandardnega programa v      

šoli, 
 14.  seznanitev s spremembami Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta, 
 15. vprašanja in pobude. 

 
 

K1 Ravnateljica Milvana Bizjan (v nadaljevanju ravnateljica) je pozdravila prisotne člane Sveta 

staršev. Člane je povabila, da se predstavijo in povedo, kateri oddelek zastopajo v Svetu 

staršev. Poslovna sekretarka je preverila prisotnost članov Sveta staršev in ugotovila, da je bilo 

prisotnih 19 članov Sveta staršev.  
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Sklep št. 1: 

 

Organ je sklepčen in začne z delom.  

 

K2 Ravnateljica je prebrala predlagani dnevni red in dodala dodatno točko dnevnega reda in 

sicer; izvolitev namestnika/namestnice predsednika/predsednice Sveta staršev. Člane Sveta 

staršev je pozvala k pripombam na dnevni red. Ker ni bilo pripomb, je ravnateljica dala 

predlagani dnevni red na glasovanje. 

 

Sklep št. 2: 

 

Člani Sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red s šestnajstimi točkami.  

 

K3 Ob pregledu zapisnika 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2016/2017 je ravnateljica predala 

besedo poslovni sekretarki. Poslovna sekretarka je seznanila člane Sveta staršev, da je bil 

zapisnik 2. seje Sveta staršev poslan po el. pošti. Pozvala je člane Sveta staršev k pripombam 

na zapisnik. Pripomb ni bilo in ravnateljica je dala predlog za potrditev zapisnika na glasovanje.  

 

Sklep št. 3:  

Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 

2016/2017.  

 

K4 Ravnateljica je člane Sveta staršev seznanila z veljavnim Poslovnikom Sveta staršev. 

Povedala je, da je Aktiv Svetov staršev objavil vzorec novega Poslovnika in bi ga lahko sprejeli 

na naslednji seji. Vzorec Poslovnika bo poslan članom po el. pošti. Predsednik je predlagal, da 

bi bila nova seja ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja.   Ravnateljica je predlagala, da se v 

obliki sklepa zapiše, da so člani Sveta staršev s Poslovnikom Sveta staršev seznanjeni.  

 

Sklep št. 4:  

Člani Sveta staršev so sprejeli sklep, da so seznanjeni s Poslovnikom Sveta staršev. 

 

K5 Skladno s Poslovnikom Sveta staršev je potrebno vsaki 2 leti izvoliti 

predsednika/predsednico Sveta staršev. Ravnateljica je povedala, da je bil Slavko Šiško izvoljen 

za predsednika za mandatno obdobje 4-ih let, kar ni skladno s Poslovnikom, zato je potrebno 

ponovno izvoliti predsednika oziroma potrditi mandat dosedanjemu predsedniku. Ravnateljica je 

predlagala Slavka Šiška. Ker ni bilo pripomb, je ravnateljica dala predlog na glasovanje.  
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Sklep št. 5:  

 

Člani Sveta staršev so soglasno potrdili člana Sveta staršev, Slavka Šiška, za 

predsednika Sveta staršev za mandatno obdobje  dveh let. 

 

K6 V nadaljevanju je predsednik pozval člane Sveta staršev k predlogom za izvolitev 

namestnika/namestnice predsednika Sveta staršev. Člani Sveta staršev so za namestnico 

predsednika Sveta staršev predlagali go. Sonjo Pajk. Predsednik je dal predlog na glasovanje.  

 

Sklep št. 6:  

 

Člani Sveta staršev so soglasno imenovali, go. Sonjo Pajk, za namestnico predsednika 

Sveta staršev za mandatno obdobje dveh let.  

 

K7 Predsednik je člane Sveta staršev seznanil z volitvami članov Sveta staršev za predstavnike 

Sveta staršev v Svetu zavoda. Članom je podal možnost tajnih ali javnih volitev. Člani so se 

soglasno izrekli za javne volitve. Predsednik je za članici v Svetu zavoda predlagal Tatjano 

Metelko Novak in Tanjo Stojanovič.  Ravnateljica je za člana predlagala predsednika Slavka 

Šiška. Člani so se s predlogom strinjali in predsednik je dal predlog za imenovanje članov Sveta 

staršev v Svetu zavoda na glasovanje.  

 

Sklep št. 7 :  

 

Člani Sveta staršev so soglasno imenovali tri člane Sveta staršev za predstavnike v Svetu 

zavoda. Svet staršev bodo v Svetu zavoda zastopali:  

1. Slavko Šiško 

2. Tatjana Metelko Novak 

3. Tanja Stojanović 

 

K8 Pomočnica ravnateljice za vrtec (v nadaljevanju pomočnica ravnateljice), Polona Baznik 

Dvojmoč, je pozvala člane Sveta staršev, da predlagajo člana za izvolitev  v komisijo za sprejem 

otroka v vrtec in njegovega namestnika. Pojasnila je naloge komisije za sprejem otrok v vrtec. 

Člani Sveta staršev so predlagali Barbaro Kupčič in Darijo Peterec Kotar za njeno namestnico. 

Ravnateljica je dala predlog za izvolitev Barbare Kupčič za članico in Darije Peterec Kotar za 

namestnico članice komisije za sprejem otrok v vrtec na glasovanje.  
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Sklep št. 8: 

 

Člani Sveta staršev so soglasno imenovali Barbaro Kupčič za članico komisije za sprejem 

otrok v vrtec in Darijo Peterec Kotar za namestnico članice komisije za sprejem otrok v 

vrtec.  

 

K9 Ravnateljica je povedala, da so člani Sveta staršev gradivo prejeli po elektronski pošti, zato 

je predlagala, da pomočnica ravnateljice za vrtec (v nadaljevanju pomočnica ravnateljice) 

Polona Baznik Dvojmoč seznani prisotne z dokumentacijo za vrtec.  

 

Pomočnica ravnateljice je članom Sveta staršev povedala, da je bilo preteklo šolsko leto zelo 

uspešno. Uspešno so bili realizirani cilji iz Razvojnega načrta: Spodbujanje samostojnosti 

otroka. Večino otrok je napredovalo in doseglo zastavljene cilje. Druga prednostna naloga je bila 

strokovna rast zaposlenih na področju umetnosti, s poudarkom na likovnem področju.  

 

Povedala je, da so strokovne delavke ob uresničevanju kurikuluma za vrtce izvedle načrtovane 

dejavnosti. Poleg rednih dejavnosti je vrtec organiziral tudi veliko obogatitvenih dejavnosti.  

 

Člani Sveta staršev niso imeli vprašanj, zato je ravnateljica podala predlog, da člani Sveta 

staršev potrdijo, da so bili s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta vrtca za šolsko leto 

2016/2017 seznanjeni.  

 

Sklep št. 9:  

 

Člani Sveta staršev so soglasno potrdili, da so seznanjeni s Poročilom o realizaciji 

Letnega delovnega načrta vrtca za šolsko leto 2016/2017.  

 

K10 Pomočnica ravnateljice je povedala, da bodo v vrtcu nadaljevali z Razvojnim načrtom za 

obdobje 2016 - 2019 z obema prednostnima nalogama. V okviru prednostne naloge bodo na 

področju umetnosti spodbujali plesno umetnost. Strokovne delavke se bodo na tem področju 

tudi poglobljeno izobraževale. 

 

Strokovne delavke bodo pri otrocih preko različnih vsebin in dejavnosti razvijale samostojnost, 

ustvarjalnost. Velik poudarek bodo namenjali področju varnosti in zdravja otrok. Za zdrav psiho 

fizični razvoj otrok je izjemno pomembno gibanje in bivanje na prostem, ki ju bodo vsakodnevno 

vključevali v program dela.  
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V okviru obogatitvenih dejavnosti, bo izveden plavalni tečaj, če bodo dobili termin za uporabo v 

bazenu OŠ Jurija Dalmatina V Krškem. Starši oddelka 2. starostnega obdobja 3 so na 

roditeljskem sestanku predlagali, da bi vrtec organiziral tabor v naravi, kjer bi imeli otroci 

možnost vsaj enkrat prespati in v naravnem okolju pridobivati nova znanja. Vrtec je staršem 

ponudil možnost dvodnevnega naravoslovnega tabora v CŠOD Črmošnjice v domu Lipa. 

Ponudbo za vključitev v tabor je vrtec ponudil tudi staršem otrok oddelka 2. starostnega obdobja 

2, ki obiskujejo predšolski program zadnje leto. 

  

Članica Sveta staršev, Nastja Perec, je povedala, da starši otrok v igralnici 5 nimajo dovolj 

informacij o načrtovanem taboru.  

 

Pomočnica ravnateljice ji je odgovorila, da bodo starši o vsebini in poteku tabora seznanjeni. 

 

Člani Sveta staršev niso imeli pripomb, zato je ravnateljica dala predlog za sprejetje sklepa o 

seznanitvi članov Sveta staršev s Predlogom Letnega delovnega načrta vrtca za šolsko leto 

2017/2018 na glasovanje.  

 

Sklep št. 10:   

 

Člani Sveta staršev so soglasno potrdili, da so seznanjeni s Predlogom Letnega 

delovnega načrta vrtca za leto 2017/2018 in nanj nimajo pripomb. 

 

K11 V nadaljevanju je pomočnica ravnateljice seznanila člane Sveta staršev s predlogom za 

izvajanje nadstandardnega programa v vrtcu. Program je bil predstavljen tudi staršem na 

roditeljskih sestankih. V šolskem letu 2017/2018 se bo izvajal lutkovni abonma, ki obsega pet 

predstav in stane 18 € na otroka, angleške urice za otroke, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred 

vstopom v šolo in stanejo 20 € na otroka ter tabor za otroke pred vstopom v šolo. Cena tabora 

bo znašala 70 € na otroka, odvisna pa bo od števila prijavljenih otrok. 

 

Člani Sveta staršev niso imeli pripomb. Ravnateljica dala predlog o seznanitvi s stroškom za 

izvajanje nadstandardnega programa v vrtcu na glasovanje. 

 

 

 

Sklep št. 11:  
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Člani Sveta staršev so potrdili, da so  seznanjeni s stroški za izvajanje nadstandardnega 

programa v vrtcu in stroške potrjujejo. 

 

K12 in K13 Ravnateljica je članom Sveta staršev povedala, da so gradivo prejeli po el. pošti. 

Meni, da so učenci pri NPZ dosegli zelo lepe rezultate pri slovenščini, matematiki in angleščini v 

6. r. in prav tako pri slovenščini, matematiki in izbranem predmetu, ki je bil v šolskem letu 

2016/2017 šport. V šolskem letu 2017/2018 bo izbrani predmet v 9. r. tehnika in tehnologija, ki 

pa je učenci devetega razreda nimajo na predmetniku. Učenci so se zelo izkazali na tekmovanjih 

v skupinah. Lepi rezultati na športnih in drugih področjih. Učitelji svojo nalogo jemljejo zelo resno 

in odgovorno. Učenci se razlikujejo tudi od generacije do generacije. Šola že tretje leto sodeluje 

z Inštitutom za Etiko in vrednote Jože Trontelj. Inštitut bo na začetku leta 2018 naredil vzorce 

rezultatov in ugotovili bodo, kakšen je napredek. V šolo je vključenih 251 učencev, od tega 33 

prvošolčkov.  

 

V nadaljevanju je ravnateljica starše pozvala na nevarnosti, ki pretijo učencem na spletu. 

Povedala, je da je članom Sveta staršev poslala po el. pošti opozorilo o nevarnosti igrice Sinji 

kit. Strokovnjaki ugotavljajo odvisnost otrok od spleta.  

 

Ravnateljica je seznanila člane Sveta staršev, da se letos ni javilo dovolj učencev za izbirni 

predmet francoščine. V preteklem šolskem letu je obiskovalo francoščino 12 učencev. Na 

sosednjih šolah precej učencev hodi k trem jezikom. Letos ni neobveznega izbirnega predmeta. 

Ponujen pa je bil 6. in 7. razredu 20-urni brezplačni tečaj španščine, ki ga izvaja učiteljica 

angleščine, ki je profesorica angleščine in španščine.  

 

Člane Sveta staršev je pozvala k razpravi.  

 

Članica Sveta staršev, Tanja Stojanovič je prosila ravnateljico, da bi starši prej vedeli za datum 

prireditve in da bi bilo obvestilo na šolski spletni strani objavljeno prej zaradi organizacije. 

Ravnateljica je povedala, da so samo dve prireditvi v celem šolskem letu zaprtega tipa in sicer, 

prireditev v juniju ob zaključku šolskega leta in podelitev bralne značke v mesecu aprilu. V 

nadaljevanju je ravnateljica povedala, da bodo datumi prireditev odprtega tipa objavljeni na 

spletni strani šole 2 tedna pred prireditvijo.  

 

Člani Sveta staršev so prosili, da bi na spletni strani šole objavili 2 tedna prej termin zbiranja 

starega papirja.  
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Ker ni bilo pripomb je v nadaljevanju ravnateljica seznanila člane Sveta staršev, da imajo na šoli 

problem s prostorsko stisko. Šoli za izvajanje pouka manjkajo tri učilnice. Ravnateljica je že prej 

opozarjala na to, zdaj rešuje zadevo skupaj s KS Raka, Občino Krško in z županom. 

Ravnateljica je pozvala člane Sveta staršev, da naj se krajani Rake zavzemajo, da ne bodo 

izgubili splošnega zdravnika. Potrebno je najti ustrezne prostore, če se bo zgodilo, da bodo 

učilnice tam, kjer sta sedaj splošni zdravnik in zobozdravstvena ambulanta.  

 

Članica Sveta staršev, Karmen Ančimer Poteko, je vprašala ravnateljico, ali bodo krajani Rake o 

tem seznanjeni. Ravnateljica ji je odgovorila, da bo to naloga Sveta KS Raka.    

 

Ravnateljica je pozvala člane Sveta staršev, da bi šola izvedla obvezni plavalni tečaj v 3. r. na 

drugi lokaciji. Namesto voženj v Krško obstaja možnost, da bi imeli otroci 3-dnevni tečaj na 

morju ali v bazenu. Letošnji 3. razred bo imel tečaj plavanja po starem. Člani Sveta staršev so 

predlagali različne lokacije in so se strinjali, da se v prihodnjem šolskem letu tečaj plavanja v 3. 

razredu organizira drugače in za sprejemljivo ceno.  

 

Član Sveta staršev, Tomaž Povhe, je vprašal, ali bo šola vozila učence na zdravniške preglede.  

 

Ravnateljica je odgovorila, da šola ni dolžna spremljati učencev na zdravniške 

preglede/cepljenja v ZD Krško. Letos bo šola še poskrbela za to, v bodoče pa bo to urejeno na 

osnovi skupne odločitve vseh šol na Aktivu ravnateljev občin Krško in Kostanjevica na Krki. Za 

cepljenje deklic v 6. r. morajo že v tem šolskem letu starši poskrbeti sami.   

 

Ravnateljica je seznanila člane Sveta staršev, da je na novo uveden prevoz s šolskim kombijem 

za Podulce, v postopku pa je tudi urejanje prevoza s kombijem za Gmajno. Pri tem bosta imela 

odločilno vlogo Svet za preventivo v cestnem prometu in Občina Krško.  

 

Člani Sveta staršev niso imeli pripomb, zato je ravnateljica dala predlog za sprejetje sklepa o 

seznanitvi članov Sveta staršev s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za 

šolsko leto 2016/2017 in seznanitev s predlogom Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 

2017/2018 na glasovanje.  

 

Sklep št. 12:  

Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta 

šole za šolsko leto 2016/2017 .  
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Sklep št. 13:  

Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da so seznanjeni z Letnim delovnim 

načrtom šole za leto 2017/2018 in nanj nimajo pripomb.  

 

K14 Ravnateljica je seznanila člane Sveta staršev s predlogom stroškov za izvajanje 

nadstandardnega programa v šoli po oddelkih. Ker ni bilo pripomb je dala predlog o seznanitvi s 

stroški za izvajanje nadstandardnega programa v šoli po oddelkih na glasovanje. 

 

Sklep št. 14:  

 

Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da so seznanjeni s stroški za izvajanje 

nadstandardnega programa v šoli in ga potrjujejo.  

 

 

K15 Ravnateljica je zbrane seznanila, da sta bila spremenjena in dopolnjena dokumenta Pravila 

šolskega reda in Vzgojni načrt. Vzgojni načrt vsebuje samo dve manjši spremembi, in sicer, da 

je priloga Vzgojnega načrta Načrt šolskih poti, ter sprememba pri označbi variante Vzgojnega 

načrta. Pravila šolskega reda so starši na roditeljskem sestanku obravnavali. O predlaganih 

spremembah je razpravljal Svet staršev na prejšnji seji. Povsem nova je priloga z vzgojnimi 

ukrepi. Ravnateljica je povedala, da so bili starši z dokumentoma seznanjeni na roditeljskih 

sestankih.  

 

Ravnateljica je dala na glasovanje predlog, da se starši strinjajo z novo verzijo Pravil šolskega 

reda in jo potrdijo in da se strinjajo s spremembami v Vzgojnem načrtu.  

Sklep št. 15:  

 

Člani Sveta staršev so soglasno potrdili seznanitev z novo različico Pravil šolskega reda 

in s spremembami v Vzgojnem načrtu. Pripomb nimajo.   

 

K16 Ravnateljica je v nadaljevanju pozvala člane Sveta staršev k vprašanjem in pobudam.  

  

Karmen Ančimer Poteko je predlagala ureditev avtobusnega postajališča v Zalokah pri 

Tomšičevih na obeh straneh ceste. Ravnateljica je povedala, da se morajo starši v zvezi s tem 

obrniti na Občino Krško, bo pa se tudi ona vključevala v reševanje tovrstnih problemov.   

 

Član Sveta staršev, Matjaž Fink, je opozoril na zelo spolzko stopnišče pri vrtcu. Pomočnica 

ravnateljice za vrtec mu je odgovorila, da so ploščice v skladu s standardi in normativi, in da so 
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obvestili pristojne na občini na pripombe in opozorila staršev na to, da je stopnišče spolzko. O 

tem, kaj se bo dalo urediti, bodo starši seznanjeni.  

 

Članica Sveta staršev, Tanja Salobir je pohvalila šolsko kuhinjo, da lepo poskrbijo za otroke  z 

različnimi dietami, predlagala pa je, da bi otroci z dietami kosilo jedli prvi. Ravnateljica se je za 

pohvalo zahvalila in predlog članice sprejela.  

 

Članica Sveta staršev, Tanja Salobir je povedala, da že tečejo aktivnosti glede šolskega prevoza 

za Gmajno. Svet za preventivo v cestnem prometu je že opravil ogled. Predlagala je, da se 

mama učenca, ki potrebuje več časa za govorilno uro, naroči pri razredničarki individualno.   

 

Članica Sveta staršev, Ksenija Juh, je podala predlog za ureditev postajališča pri odcepu za 

Jelenik, saj bi tako več učencev lahko koristilo šolski avtobus. Pešpot do sedanjega postajališča 

je namreč nevarna. Povedala je tudi, da prevoznik ustavi določenim učencem, kjer ni 

postajališča in je za učenca varneje oz. pred hišo, drugim pa ne. Ravnateljica se je zahvalila za 

predlog in povedala, da bodo prevozniku sporočili, da ustavlja samo na uradnih postajah, kot je 

bilo dogovorjeno ali pa vsem učencem, kjer bodo želeli, kar ni skladno z zakonodajo.   

 

Članica Sveta staršev, Tanja Stojanovič, je prenesla pohvalo mame, ki je povedala, da so 

urgentno uredili podaljšano bivanje za otroka. Vprašala je, zakaj so otroci posameznih oddelkov 

v podaljšanem bivanju razdeljeni. Ravnateljica ji je odgovorila, da je le tako mogoče zagotoviti 

podaljšano bivanje za vse učence; urejeno je skladno z zakonodajo.  

 

V nadaljevanju je Tanja Stojanovič predala pripombo mame iz oddelka, ki ga zastopa, da otroci 

niso zadovoljni s šolsko  prehrano. Želijo ločeno jedi na krožniku. Omake naj se ne polivajo po 

jedeh.   

 

Ravnateljica je pojasnila, da redno spremlja otroke na kosilu. 232 učencev od 251 ima v šoli 

redno kosilo. Rezultati ankete so pokazali, da so otroci zadovoljni s hrano. Obroki so energijsko 

ovrednoteni. Otroci ob hrani v šoli niso lačni, če zjutraj doma pojedo zajtrk. Seznanila je člane 

Sveta staršev, da bi se skoraj zgodilo, da za 3 mesece ne bi mogla zagotoviti kosila zaradi 

odsotnosti kadra. Sestanek s kuhinjo je bil na željo članice Sveta staršev sklican v juniju. Starši 

na sestanek niso mogli priti.  

 

Tomaž Povhe je dodal, da če šola ni dolžna zagotavljat kosila, predlaga, da zaprejo šolsko 

kuhinjo za določen čas, da se bodo učenci in starši zavedali, kako pomembno je, da je na šoli za 

kosilo poskrbljeno z vso odgovornostjo.  
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Članica Sveta staršev, Helena Pečarič, je povedala, da je prav, da se kosila pripravljajo na 

osnovi smernic za zdravo prehrano in učenci ne morejo dobiti toliko hrane, kor jo želijo.  

 

Članica Sveta staršev, Tatjana Cerovšek, je dodala, da starši s količino hrane niso zadovoljni. 

Povedala je tudi, da se sestanka ni mogla udeležiti zaradi službenih obveznosti.  

 

Ravnateljica se je zahvalila staršem 2. a razreda, ker niso imeli pripomb, da imajo njihovi otroci 

pouk v knjižnici, ki je spremenjena v učilnico. Učenci so zadovoljni in lepo delajo, ravnateljica pa 

skupaj z Občino Krško išče rešitve za zagotovitev dodatne učilnice.  

 

Člani Sveta staršev so prosili, da bi bile določene zadeve objavljene na spletni strani štirinajst 

dni pred dogodkom; npr. odvoz starega papirja, prireditve za starše in drugo. Ena članica je 

predlagala, da bi bili roditeljski sestanki oddelkov na različne dneve, da bi starši lahko prišli na 

roditeljski sestanek za več otrok. Ravnateljica je povedala, da bo o predlogu razmislila. 

 

Ravnateljica je članom Sveta staršev povedala, da si na različne načine prizadeva za dobro 

šole, in da je pri pridobivanju sredstev za nadstandardni program zelo dejaven Upravni odbor 

Šolskega sklada. Pri tem je rekla, da jo veseli, ker je na osnovi vloge za pridobitev donatorskih 

sredstev šola pridobila znatna sredstva za izboljšanje pogojev za učence. Za možnost pridobitve 

sredstev ji je povedal oče učenke, ker je prisluhnila težavam družine zaradi trenutne socialne 

stiske.   

 

Ravnateljica se je zahvalila za sodelovanje.   

 

Zapisnikarica:       Predsednik Sveta staršev: 

Jerneja Kranjc                             mag. Slavko Šiško 

  

 

Raka, 3. 10. 2017 


