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Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Raka v šolskem letu 2016/2017 
 

 
Datum: 28. 9. 2016 
Kraj: učilnica angleščine 
Čas: od 18.00 do 19.50 

  

Prisotni člani Sveta staršev:  Slavko Šiško (predsednik), Tomaž Povhe, Tanja Stojanović, 

Andrea Tratnik, Tatjana Cerovšek, Karmen Ančimer Poteko Maja Mlakar, Anita Šiško, Ksenija 

Juh, Mateja Globevnik, Sandi Cemič, Aleš Pečarič, Barbara Kupčič, Klavdija Janc, Mojca 

Kokove, Barbara Skinder Žagar, Darja Molan Požun, Nastja Perec.  

                                              

Odsotni člani Sveta staršev: Ksenija Novak   

 
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 korespondenčno sprejetega Zapisnika 4. seje v šolskem letu 2015/2016,     
   4. seznanitev s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta vrtca     

za šolsko leto 2015/2016,  
   5. pridobitev mnenja o Letnem delovnem načrtu vrtca za šolsko leto 2016/2017, 
   6. seznanitev z Razvojnim načrtom vrtca za obdobje 2016 – 2019, 
   7. seznanitev s predlogom stroškov za izvajanje nadstandardnega programa v vrtcu, 
   8. seznanitev s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta šole z 

Evalvacijo Razvojnega načrta in Evalvacijo Vzgojnega načrta za šolsko leto 
2015/2016,     

   9. pridobitev mnenja o Letnem delovnem načrtu šole za šolsko leto 2016/2017,  
 10. seznanitev s predlogom stroškov za izvajanje nadstandardnega programa v      

šoli, 
 11. predlog za imenovanje članov Sveta staršev v pritožbeno komisijo za obdobje 2016 -

2020,  
 12. seznanitev z Načrtom varnih poti, 
 13. vprašanja in pobude. 

 
 

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

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

prisotnih 18 članov Sveta staršev. Svojo prisotnost je opravičila Ksenija Novak.  
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Sklep št. 1: 

 

Organ je sklepčen in začne z delom.  

 

K2 Ravnateljica je prebrala predlagani dnevni red in člane Sveta staršev 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 trinajstimi točkami. 

 

K3 Ob pregledu zapisnika 4. seje Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016 je ravnateljica predala 

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

zapisnik 4. seje sprejet na 5. korespondenčni seji v juniju 2016. V nadaljevanju je poslovna 

sekretarka seznanila člane Sveta staršev, da sta bila podana dva predloga za spremembo 

zapisanega sklepa št. 23. Po končani razpravi je Svet staršev sprejel odločitev, da se sklep št. 

23 zapiše: Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli zahtevo, da se na 1. roditeljskem sestanku v 

šolskem letu 2016/2017 vsem staršem jasno pove, da se v šoli zahteva red in da starši ne 

pristajamo na kakršnokoli izsiljevanje učiteljev s strani posameznih staršev.  

 

Ravnateljica je dala predlog za spremembo sklepa na glasovanje.  

 

Sklep št. 3:  

Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli spremembo sklepa št. 23 v zapisniku 4. seje 

Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016.  

 

 

Ravnateljica je dala predlog za sprejetje zapisnika na glasovanje.  

 

Sklep št. 4:  

 

Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 4. seje Sveta staršev v šolskem letu 

2015/2016. 
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K4 Ravnateljica je povedala, da so člani Sveta staršev gradivo prejeli pravočasno, zato je 

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

Baznik Dvojmoč, povabi prisotne k razpravi.  

 

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

uspešno. Povedala je, da so strokovne delavka ob uresničevanju kurikuluma za vrtce izvedle 

načrtovane dejavnosti. Poleg rednih dejavnosti je vrtec organiziral tudi obogatitvene dejavnosti, 

ki so bile za starše brezplačne. Uspešno so bili realizirani cilji iz Razvojnega načrta.  

 

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 

2015/2016 seznanjeni.  

 

Sklep št. 5:  

 

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

Letnega delovnega načrta vrtca za šolsko leto 2015/2016.  

 

K5 Pomočnica ravnateljice je povedala, da bodo v vrtcu nadaljevali z novim Razvojnim načrtom 

za obdobje 2016 - 2019 z novima prednostnima nalogama. V okviru prve prednostne naloge 

bodo pri otrocih preko različnih dejavnosti spodbujali poslušanje in samostojno pripovedovanje.  

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

ustvarjalnost in pri njih spodbujale lastno aktivnost.  

 

V okviru obogatitvenih dejavnosti, bo izveden plavalni tečaj, če bo le bazen v OŠ Jurija 

Dalmatina normalno obratoval. Povedala je, da vrtec sodeluje z Valvasorjevo knjižnico Krško in 

šolsko knjižnico. Enkrat mesečno otroke obišče knjižničarka iz Valvasorjeve knjižnice Krško, 

vsak mesec pa tudi skupine otrok obiskujejo šolsko knjižnico. V mesecu decembru bo poudarek 

na druženju med skupinami otrok. V pomladanskem času pa bodo veliko časa namenili naravi, 

gibanju na prostem.  

 

Velik poudarek bodo namenjali področju varnosti in zdravja otrok. 

 

Člani Svet 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 

2016/2017 na glasovanje.  
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Sklep št. 6:   

 

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

delovnega načrta vrtca za leto 2016/2017. 

 

 

K6 Pomočnica ravnateljice je predstavila Razvojni načrt vrtca za obdobje 2016 – 2019, ki so ga 

začeli udejanjati v sedanjem šolskem letu. Povedala je, da je bil prvi Razvojni načrt vrtca narejen 

za obdobje 2010 – 2013, kjer je bil poudarek na gibanju. V Razvojnem načrtu za obdobje 2013 – 

2016 je bil poudarek na jeziku in branju knjig, predvsem na gojenju ljubezni do knjige, trenutni 

Razvojni načrt ima poudarek na samostojnosti otrok in področju umetnosti.  

 

Člani Sveta staršev niso imeli dodatnih pripomb. Ravnateljica je dala na glasovanje predlog za 

seznanitev z Razvojnim načrtom vrtca za obdobje 2016 – 2019.  

 

Sklep št. 7:  

 

Člani Sveta staršev so soglasno potrdili, da so seznanjeni z Razvojnim načrtom vrtca za 

obdobje 2016 – 2019.  

 

K7 V nadaljevanju je pomočnica ravnateljice seznanila člane Sveta staršev s predlogom za 

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

roditeljskem sestanku. V šolskem letu 2016/2017 se bo izvajal lutkovni abonma, ki obsega pet 

predstav in stane 18 € na otroka.   

 

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

izvajanje nadstandardnega programa v vrtcu na glasovanje. 

 

Sklep št. 8:  

 

Člani Sveta staršev so potrdili, da so  seznanjeni s stroški za izvajanje nadstandardnega 

programa v vrtcu. 
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K8 in K9 Ravnateljica je članom Sveta zavoda povedala, da so gradivo prejeli po el. pošti v 

pregled. Menila je, da je najbolje, da strne Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta šole za 

šolsko leto 2015/2016, z Evalvacijo razvojnega načrta in Evalvacijo vzgojnega načrta za šolsko 

leto 2015/2016. Pozvala je člane Sveta staršev k razpravi.  

 

Ker ni bilo pripomb je v nadaljevanju seznanila člane Sveta staršev, da je v šolo vključenih 254 

učencev in 133 otrok v vrtcu. Vsi zelo dobro napredujejo. Namesto diferenciacije, pouk poteka v 

manjših skupinah. Učenci so naključno izbrani. Delo je lažje in predvsem za otroke boljše. 

 

Ravnateljica meni, da so učenci pri NPZ dosegali povprečne rezultate ali več. V šolo je 

vključenih veliko učencev z odločbo. Na šolo prihajajo učitelji tudi iz osnovne šole s prilagojenim 

programom. V naslednjem šolskem letu bosta dva prva razreda. Ker v šoli ni več prostora bodo 

imeli velik problem. Potekajo že aktivnosti z Občino Krško.  

 

Povedala je, da bo tudi v šolskem leti 2016/2017 redno hospitirala pri pouku in obiskala šolo v 

naravi. Letos je prvič ponujen neobvezni izbirni predmet francoščina.  

 

Člani Svet 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 z 

Evalvacijo Razvojnega načrta in Evalvacijo Vzgojnega načrta za šolsko leto 2015/2016 in 

seznanitev s predlogom Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2016/2017 na glasovanje.  

 

Sklep št. 9:  

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

šole z Evalvacijo Razvojnega načrta in Evalvacijo Vzgojnega načrta za šolsko leto 

2015/2016 in Letni  delovni načrt šole za šolsko leto 2016/2017.  

 

K10 Ravnateljica je seznanila člane Sveta staršev s predlogom stroškov za izvajanje 

nadstandardnega programa v šoli po oddelkih. Opozorila je, da bodo tabor v 5. r. morali plačati 

starši, v kolikor bo izveden. Ker ni bilo pripomb je dala predlog o seznanitvi s stroški za izvajanje 

nadstandardnega programa v šoli po oddelkih na glasovanje. 

 

Sklep št. 10:  

 

Člani Sveta staršev so soglasno seznanjeni s stroški za izvajanje nadstandardnega 

programa v šoli. 
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K11 Ravnateljica je navzoče seznanila s 60. c členom Zakona o osnovni šoli za imenovanje 

članov v pritožbeno komisijo. Povedala je, da v preteklem mandatu pritožbena komisija ni 

obravnavala nobenih pritožb na vzgojno – izobraževalno delo. Učiteljski zbor je na podlagi 

predloga ravnateljice potrdil imenovanje naslednjih strokovnih delavcev: Barbare Šešet, Marka 

Bizjana, Nine Pirc, Tanje Mencin, Rosvite Juh in Bernardke Božič. Člani drugih šol: Renata 

Jurečič (OŠ Podbočje) ter Staša Jordan (OŠ Kostanjevica).  

 

Člani Sveta staršev so predlagali dva člana in sicer Ksenijo Juh in Tomaža Povheta.  

 

Ravnateljica je dala na glasovanje predlog za imenovanje dveh članov Sveta staršev, Ksenije 

Juh in Tomaža Povheta za člana pritožbene komisije OŠ Raka za obdobje 2016 – 2020.  

 

Sklep št. 11:  

 

Člani Sveta staršev so soglasno imenovali Ksenijo Juh in Tomaža Povheta za člana 

pritožbene komisije OŠ Raka za obdobje 2016 – 2020.   

 

 

K12 Ravnateljica je zbrane seznanila, da je bil v začetku šolskega leta prenovljen in dopolnjen 

dokument Načrt varnih poti. Ta dokument zajema nevarne odseke, po katerih naši učenci 

prihajajo v šolo. Starši so bili z dokumentom seznanjeni na roditeljskih sestankih. 

 

Ravnateljica je dala na glasovanje seznanitev z Načrtom varnih poti.  

 

Sklep št. 12:  

 

Člani Sveta staršev so soglasno potrdili seznanitev z Načrtom varnih poti.  

 

K 13 Ravnateljica je v nadaljevanju pozvala člane Sveta staršev k vprašanjem in pobudam.  

  

Ravnateljica je seznanila člane Sveta staršev, da imajo na šoli velik problem odkar nimajo dovolj 

ur podaljšanega bivanja. Težave nastanejo pri oblikovanju skupin, ID, krožki. Na šoli imajo samo 

dve učiteljici, ki sta polno zaposleni za PB, ostalo podaljšano bivanje kombinirajo z učitelji na 

predmeti stopnji. Šola je na MIZŠ naslovila tudi vlogo za povečanje normativa za PB.  

 

Članic Sveta staršev, Anita Šiško je pohvalila izvedbo tabora za nadarjene.  
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Članica Sveta staršev, Karmen Ančimer Poteko je predlagala ureditev avtobusnega postajališča 

za dve deklici v 3.b. razredu in podala je pripombo staršev glede problema nasilja v 3. b. 

razredu. Predlagala je pogovor svetovalne delavke z učenci.  

 

Ravnateljice je zahvalila za pohvalo in povedala, da bo preverila možnost ureditve postajališča.  

Problem z nasiljem rešujejo. Medvrstniško nasilje na šoli  je zelo močno. Pozvala je starše, da 

morajo znotraj oddelka, kjer je problem reševat skupaj z razredničarko in sklicati sestanek. Šola 

potrebuje pomoč staršev. V nadaljevanju je člane Sveta staršev povabila na predavanje za 

starše.  

 

Po končani razpravi je ravnateljica pozvala člane Sveta staršev, da je šola odprta za starše. 

Povedo naj problem na pravem mestu, ob pravem času in na prav način.  

 

Ravnateljica se je članom Sveta staršev zahvalila za sodelovanje in sejo zaključila.  

 

Zapisnikarica:       Predsednik Sveta staršev: 

Jerneja Kranjc                             mag. Slavko Šiško 

  

 

Raka, 30. 09. 2016 


