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ZAPISNIK

3. (ponovljene) seje Sveta staršev z dne 08. 11. 2018
Člani Sveta staršev so se sestali v zbornici šole ob 17.00 uri .
Prisotni člani Sveta staršev: Laura Rožac Čišija (1.A), Tjaša Korošec (1.E), Nada Uršič (2.A),
Nevenka Žiberna Remic (2.C), Marina Ristić (2.D), Janja Matko (3.A), Lidija
Horvat (3.C), Dejan Zupančič (4.A), Jerneja Starc (4.B), Sabina Kresevič (4.C),
Šuber Liljana (5.B), Valentina Pečar (5.C), Sašo Bole (6.A), Martina Volk (6.B),
Andrej Kariž (6.D), Kristina Rešeta (8.A), Aleksander Jagodič (8.C), Kristina
Pavlič Hreščak (9.B), Vlasta Kukanja (9.C)

Opravičeno odsotni člani Sveta staršev: Marko Fajt (1.B), Taja Tavčar (1.C), Kristina Terčon
Fakin (1.D), Loredana Vidmar (2.B), Nataša Visočnik (3.B), Danijela Brcar (3.D),
Leonida Kocjan Škrbec (5.D), Martina Pirec Bole (6.C), Bogdan Šuber (7.A), Anita
Marinšek (7.C), Tanja Škrinjar (7.D), Bernard Pandža (8.B), Sabina Pirjevec (9.A),
Matjaž Stopar (1.,2.L), Damijana Vidmar Grdina (5.L)
Ostali odsotni člani Sveta staršev: Aleš Petaros (4.D), Matjaž Pirc (5.A), Živa Strnad (7.B),
Irena Stopar (3.,4.L)
Predsednica Sveta staršev je ugotovila, da je Svet sklepčen.
Na seji so bili poleg članov Sveta staršev prisotni še: ravnateljica Jadranka Mihalič in
pomočnica ravnateljice Ester Trobec, ter član Sveta šole Dejan Ausec.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Seznanitev s poslovnikom Sveta staršev

2. Pobude in predlogi predstavnikov v Svetu staršev

3. Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole za šolsko leto 2017/18
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19

Prisotni so se z dnevnim redom strinjali in ga soglasno potrdili.
Oblikujemo vrednote.
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1. TOČKA

Seznanitev s poslovnikom Sveta staršev

Poslovnik Sveta staršev, ki je bil članom Sveta poslan kot gradivo v priponki vabilu, predstavi
predsednica Sveta staršev Nevenka Žiberna Remic.
Predsednica posebej izpostavi pristojnosti Sveta staršev. Posebej poudari, da je temeljni cilj Sveta
staršev zastopati interese staršev in otrok oddelka, ki ga zastopamo, ne pa zasebnih interesov.
Po podrobni seznanitvi s Poslovnikom Sveta staršev predsednica predstavnike posebej opozori na
sledeče:
- Vabila na seje Sveta bodo predstavnikom pošiljana elektronsko.
-

Dolžnost predstavnikov v Svetu staršev je redna udeležba na sejah Sveta, oziroma
udeležba namestnikov v primeru odsotnosti predstavnikov, saj je lahko le tako zagotovljena
sklepčnost Sveta.

-

Predstavniki v svetu so dolžni podajati staršem poročila o sejah, kar storijo tako, da jim
pošiljajo zapisnike. Zapisniki so objavljeni tudi na spletni strani šole.

2. TOČKA

Pobude in predlogi predstavnikov v Svetu staršev

Predsednica najprej predstavi vprašanja, ki so jih starši poslali na elektronski naslov Sveta:

1. Iz 1. razreda je bil podan predlog, da naj ne bi učitelji dajali domačih nalog ob petkih.

Predsednica pojasni, da je predlog težko sprejemljiv, saj je to popolna kompetenca

učiteljev.

2. Iz 1. razreda podan predlog, da bi morali otroke ozaveščati o medvrstniškem nasilju in

spolnem nadlegovanju tako, da bi strokovnjaki o teh temah predavali neposredno
otrokom - predsednica potrdi in posreduje vodstvu šole, ki pojasni, da se tovrstne
aktivnosti ustaljeno že izvajajo in so običajna praksa šole.

3. Iz 3.razreda je bilo poslano vprašanje, ali bodo pri prehodu v 4. razred otroke
prerazporejali po razredih (mešali).

Predsednica pojasni, da je to odvisno od več dejavnikov, ki jih strokovno preuči

strokovni kader na šoli, kar je popolnoma v njihovi pristojnosti. Načeloma lahko
kadarkoli prerazporejajo katerekoli razrede, če presodijo, da s tem izboljšajo delovne
pogoje in učinkovitost življenja in dela na šoli v na novo postavljenem okolju.

Oblikujemo vrednote.
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4. Iz 3. razreda je bila podana pripomba , da se na voznih redih popravi termin »odvoz
otrok« s terminom »odhod otrok« skladno s SSKJ.

Predsednica pripombo sprejme in jo poda odgovornim.

5. Iz 3. razreda je bilo poslano vprašanje v zvezi z izvedbo šole v naravi.

Ravnateljica pojasni, da trenutno še ni jasno ali in kje se bo šola v naravi izvedla, saj

se čaka na navodila pristojnega ministrstva. Ker smo velika šola z velikimi generacijami
izjemno težko izpeljemo ŠVN v obsegu in na način, kot to določa Pravilnik o izvedbi

šole v naravi. Vsekakor bo informacija podana takoj, ko bomo s strani pristojnega
ministrstva prejeli odgovor, prav tako se bodo takoj začele tudi vse aktivnosti za samo

izvedbo. Po pravilniku mora biti informacija staršem podana najmanj 3 mesece pred
predvideno izvedbo ŠVN.

6. Postavljeno je bilo vprašanje: Naša šola ima ekovrt in je ekošola, vendar ne sodeluje v

ekokvizu. Zakaj ne? Ali se lahko vključimo? Predsednica poda odgovor, da šola ima
ekovrt, vendar ni ekošola, kar pa nima nobene povezave s sodelovanjem v Ekokvizu.
Vodstvu šole je bil poslan predlog, da se razmisli, ali bi se v prihodnosti na Ekokviz
prijavili.

7. Poslan je bil predlog za spremembo imena

t.i. pravila nedotikanja: »Pravilo

nedotikanja« je krasno pravilo, z odlično vsebino, njegovo ime pa nekoliko nerodno,
saj deluje hladno, ostro, sterilno… Predlagamo, da se ime spremeni v bolj zveneče,
bolj prijazno. Predsednica pove, da je predlog posredovan vodstvu šole.

V nadaljevanju pomočnica ravnateljice Ester Trobec predstavi predloge in pripombe podane
na roditeljskih sestankih.
Povzetek:


Starši so podali predlog, da bi šola podala podatke o terminih roditeljskih sestankov v
vrtec in tako preprečila, da bi se termini med vrtcem in šolo prekrivali.

Pomočnica ravnateljice Ester Trobec pojasni, da je to nemogoče, saj bi potemtakem
morali termine usklajevati tudi z drugimi ustanovami kot so srednja šola, glasbena šola


itd.

Iz 3. D je prišlo opozorilo, da avtobusni prevoz iz smeri Štorje zamuja. Ester Trobec
pojasni, da so zadevo preverili in dobili pojasnilo. Namreč avtobus na relaciji Štorje -

Dane je redna linija iz Postojne – Veliko Polje. Ker je v Senožečah delo na cesti, prihaja
Oblikujemo vrednote.
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do zamude 6-7 min. Predlagali so naj bi učence iz Dan pobiral avtobus, ki prihaja iz
Ravenj, učence iz Štorij pa bi pobiral avtobus, ki prihaja iz Postojne in mu tako ne bi
bilo potrebno zavijati v Dane. Tako bi prihranili nekaj minut.



Za ta predlog je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ministrstva.

Iz 4. C je bila podana pripomba, da se omarice da odpirati tudi s ključi, ki ne pripadajo
omarici.

Ester Trobec je pojasnila, da je na šoli veliko število učencev in veliko omaric in da se
zgodi, da se serija ključa ponovi. Rešitev vidijo v ozaveščanju učencev tako doma kot
v šoli, da se tega ne počne, sicer bo potrebno žal razmišljati tudi o sankcioniranju


učencev, ki odpirajo omarice, ki jim ne pripadajo.

Iz 4. razreda je bilo postavljeno vprašanje zakaj hodijo 4. razredi po 14.00 uri na kosilo.

Ester Trobec pojasni, da je v jedilnici gneča, saj imajo vsak dan 630 kosil in da se je
potrebno nekako razporediti. Zaradi take gneče je tudi močan hrup, zato je šola že



podala na podjetje Decibel povpraševanje za zvočno izolacijo jedilnice.

Iz 5.C razreda je bila podana pripomba, da starši ne dobivajo elektronskih sporočil s
strani oddelčne predstavnice v svetu staršev o sejah. Pomočnica ravnateljice ponovno
opozori, da je vloga predstavnika staršev, da prenaša informacije do staršev v svojem



oddelku.

Iz 7.c je bila ponovno podana pripomba zaradi težav s kosili. Podali so predlog , da bi
se kosilo delilo do 14.30, kar je pomočnica ravnateljice pritrdila, da s tem ne bo težav.

Opozorili so tudi, da dobijo tisti, ki gredo na kosilo pozneje, npr. ko se vrnejo iz krožkov,

polovično porcijo. Strinjali smo se, da je potrebno poskrbeti, da dobijo vsi, ki so naročeni
na kosilo, enake porcije ne glede kdaj na kosilo pridejo in da bomo o tem razpravljali

še na sestanku za prehrano s predstavniki Sodexa v bližnji prihodnosti. Ob tem je
predsednica Sveta člane Sveta pozvala, da gredo enkrat ali dvakrat nenapovedano na

kosilo, za kar imajo kot predstavniki v Svetu staršev pravico, in opazujejo količino,

kvaliteto kosila in okoliščine v jedilnici, vse z namenom, da se v naslednjem koraku
naredijo izboljšave. Seveda je potrebno na elektronski naslov Sveta staršev poslati tudi


poročilo o ugotovljenih opažanjih.

Iz 6. razreda je bila podana prošnja za ponovitev snovi pri predmetu angleščina, ker

imajo učenci velik primanjkljaj. O tem bo presojala zadolžena učiteljica, učencem pa je
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ponujen tudi dopolnilni pouk, ki pa je, kakor ugotavljajo učiteljice, izjemno slabo


obiskan.

Iz 8.a razreda so opozorili, da avtobus iz Lokve zamuja, iz Kazelj pa odpelje predčasno.
Ester Trobec je podala obrazložitev, da se za vozni red Lokev obetajo spremembe
zaradi novega obračališča v Preložah.

Glede Kazelj pa so težave in izpostavljen je bil tudi pripetljaj z dne 12.9.2018 na relaciji
Kazlje. Zaradi okvare avtobusa so namreč otroci odšli peš iz Dobravelj proti Kazljam .

Zadevo so preučili in prišli do zaključka, da so otroci odšli peš na svojo iniciativo in ne


na pobudo šoferja kot je bilo prvotno rečeno.

Iz 9.A je bila podana pobuda, da bi bil pred šolo ves čas postavljen kontejner za papir,

sredstva, prislužena z zbiranjem papirja v njem pa bi se zbirala ločeno na posebnem
računu in bi se namenila za valeto devetošolcev. Ester Trobec je pobudo glede
postavitve kontejnerja podprla, glede ločenega računa pa je Nevenka Žiberna Remic

podala obrazložitev, da je bila v lanskem šolskem letu iz strani podružnice Lokev že
podana pobuda za ločen transakcijski račun, na katerem bi se zbirala sredstva od

prodaje starega papirja na podružnici, česar pa nismo mogli izvesti in je pojasnilo takrat

podala tako računovodja kot tudi ravnateljica. Ob tem je bil iz strani predstavnikov

staršev na seji podan še predlog, da bi se 1x letno vsem staršem otrok, ki obiskujejo
našo šolo, z namenom dobrodelnih prispevkov poslala prazna položnica. Predlog bo
vodstvo šole preučilo.
3. TOČKA

Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole za šolsko leto 2017/18
Ravnateljica je podala poročilo o realizaciji načrta dela in doseženih rezultatih v
preteklem šolskem letu.

Učenci so na tekmovanjih v šolskem letu 2017/18 dosegli dve zlati in trinajst srebrnih

priznanj na državni ravni in več državnih in re9ijskih srebrnih priznanj iz LOGIKE, FIZ,
MAT, TJA, ZGO, GEO, KEM, SLJ in VESELE SOLE ter bronasta priznanja skoraj iz
vseh predmetnih področjih, kjer so taka tekmovanja organizirana
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Od investicij je izpostavila:


urejen šolski Ekovrt, nabavljena nova sedežna garnitura, s tem pridobitev



postavljen čebelnjak v šolskem Ekovrtu, nastal je krožek Čebelarstvo




učilnice na prostem

sanirana je bila učilnica v 1. triadi (tlak, hidroizolacija)
nabavljeno je bilo novo službeno vozilo



v okviru projekta SIO 2020 je bilo nabavljenih 15 novih računalnikov za delo v



v Lokvi je bilo na novo urejeno šolsko igrišče

računalniški učilnici, v prihodnje predvidenih še 19 računalnikov

4. TOČKA

Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za tekoče šolsko leto. Še posebej so bile
izpostavljene naslednje predvidene investicije:
Predvidena dela za šolsko leto 2018/19:


nadaljevanje s popravilom strehe nad kotlovnico in garderobo



menjava tlakov še v eni učilnici 1. triade








zvočna izolacija jedilnice

delna sanacija kamnite stene oz. zunanje stene učilnice LUM

nadaljevanje urejanja EKO VRTA do Stjenkove ceste med obema šolama
nabava opreme za 4 učilnice v nadstropju 1. triade

nabava in montaža 2 klim na hodniku 1. nadstropja razredne stopnje
strokovno urejanje arhiva

Predstavila je še ostale točke iz Letnega delovnega načrta (kadrovski pogoji,
nadstandardni program, mednarodni projekti, vrstniška mediacija,...). Letni delovni načrt
za šolsko leto 2018/19 je dostopen na spletni strani šole.

Izpostavljena je bila tudi problematika vlage in plesni v dveh najetih učilnicah na Ljudski
univerzi, za kar bo potrebno poiskati ustrezno rešitev. Ker je lastnik Občina, je potrebno
Oblikujemo vrednote.
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nanjo nasloviti prošnjo, da čimprej, najkasneje pa med poletnimi počitnicami, pristopi k
sanaciji stene.

Sejo smo zaključili ob 18.45 uri.

Zapisnikar:
Dejan Ausec

Sejo je vodila:
Nevenka Žiberna Remic
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