
 

 
OŠ MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA 

Velika Polana 215b 

9225 Velika Polana 

 

 

ZAPISNIK 

DRUGEGA SREČANJA ČLANOV SVETA STARŠEV  

V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

Dne 7.4.2016 je bilo s strani predsednice Sveta staršev ga.Renate Jeneš sklicano drugo 

srečanje članov Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016, s pričetkom ob 18.00 uri v učilnici 

BIO in KEM OŠ Miška Kranjca Velika Polana. 

Prisotni: Andrej Čeh (1.r), Anita Farkaš Bogdan (2.r), Sebastjan Kavaš (3.r), Andreja Časar 

(5.r), Alenka Jaklin (6.r), Simona Sobočan Boroš (7.r), Petra Hozjan (8.r), Renata Jeneš 

(vrtec), Alenka Paldauf (vrtec) 

Vabljeni: g. Branko Lah, ravnatelj zavoda 

Odsotni (opravičeni): Urška Kapun Hozjan (4.r), Jernej Perša (9.r), Anita Jeneš (vrtec). 

 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti. 

2. Izvolitev namestnika predsednice Sveta staršev in zapisnikarja sveta staršev zavoda 

OŠ Miška Kranjca Velika Polana. 

3. Pregled zapisnika zadnjega srečanja Sveta staršev (1.10.2015), pregled uresničitve 

sklepov ter potrditev zapisnika. 

4. Potrditev dnevnega reda 

5. Seznanitev oz. obravnava ter izdaja soglasja k oblikovanju manjših učnih skupin v 

šolskem letu 2016/2017 (g. Branko Lah, ravnatelj zavoda). 

6. Izvolitev treh predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda za nov štiriletni mandat (dva 

predstavnika s strani staršev šole in en predstavnik s strani staršev vrtca). 

7. Mnenja in pobude staršev. 

8. Razno 

 

 



 

 

K točki 1: 

Predsednica Sveta staršev ga. Renata Jeneš je pozdravila vse navzoče in ugotovila, da smo 

sklepčni. 

 

K točki 2: 

Po predlogu je za namestnico predsednice Sveta staršev izvoljena Alenka Jaklin, za 

zapisnikarico pa je bila predlagana in potrjena Alenka Paldauf. 

Sklep: z dvigom rok sta predlagani članici soglasno potrjeni. 

 

K točki 3: 

Ob pregledu zapisnika zadnje seje Sveta staršev (1.10.2015) predsednica ga.Jeneš 

ugotavlja, da se nekateri predlogi in sklepi že vršijo ( komunikacija, organizacija Sobotne 

šole, šola za starše).  

Zapisnik prejšnje seje Sveta staršev je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  

 

K točki 4: 

Ob pregledu dnevnega reda drugega srečanja Sveta staršev, predsednica predlaga, da se 

premesti 7.točka dnevnega reda, pred 6.točko. Tako lahko ravnatelj zavoda sliši mnenja in 

pobude staršev, vendar pred izvolitvijo predstavnikov v Svet zavoda zapusti sejo. 

Sprememba – zamenjava 6. in 7. točke dnevnega reda, je sklepčno potrjena.  

 

K točki 5: 

Ravnatelj zavoda g. Branko Lah je pojasnil, kakšni so normativi za izvajanje 

diferenciacije pouka – oz. oblikovanja manjših učnih skupin v šolskem letu 2016/2017. Po 

pravilniku se lahko pouk v 4., 5., 6. in 7. razredu pri predmetih matematike, slovenščine in 

tujega jezika organizira v manjših skupinah, v obsegu največ ¼ ur, namenjenih tem 

predmetom. Pouk se v 4.razredu diferencira z mesecem aprilom.  

Po pravilniku se lahko v 8. in 9. razredu pri predmetih matematike, slovenščine in tujega 

jezika, organizira pouk v manjše učne skupine vse leto.  



Na naši šoli lahko v skladu s pravilnikom, pouk poteka v manjših učnih skupinah v 4., 5., 

7. in 9. razredu. 

Ravnatelj je pojasnil, da imajo učenci skozi vse leto možnost prehajanja med skupinami.  

Osnovni cilj oblikovanja manjših učnih skupin, je po besedah ravnatelja omogočanje 

boljših temeljev za tiste učence na nižjem nivoju in boljših pogojev za napredovanje v 

skupini na višjem nivoju znanja. 

Prav tako je ravnatelj, g. Branko Lah povedal, da si bo šola prizadevala, da bo takšno 

obliko pouka dvignila na še višji nivo. 

 

Sklep: Predlog o oblikovanju manjših učnih skupin v 4., 5., 7. in 9. razredu  v šolskem 

letu 2016/2017 je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  

 

K točki 7. 

 Predstavnica staršev (8.r), ga. Petra Hozjan je povedala, da je bila s strani starša 

učenca iz nižjega razreda, naprošena, naj opozori na preobilico domačih nalog med 

obdobjem šolskih počitnic – konkreten primer: zimske počitnice. Nekateri starši so 

mnenja, da bi naj bile počitnice čas za sproščanje in počitek, preživljanja prostega 

časa z družino (dopusti) in da naj učenci ne bi dobili domačih nalog.  

Ravnatelj se je s povedanim strinjal  in tudi sam je mnenja, da učenci ne bi smeli 

dobivati preveč domačih nalog. Izpostavljenega primera pa za nazaj ne more 

raziskati, saj je preteklo že preveč časa. Ob tem je ponovno povedal, da naj starši 

ob kakšnem problemu, pomisleku, predlogu pridejo nemudoma k njemu, da se o 

tem pomenijo in problem tako tudi lažje skupaj rešijo.  

Ravnatelj, g. Branko Lah podpira predlog staršev, da imajo učenci med 

počitnicami manj domačih nalog. 

 

 Predstavnica staršev (5.r), ga. Andreja Časar je povedala, da se trenutno še ne ve 

kako bo z izvedbo šole v naravi v 5. razredu. Ravnatelj je pojasnil, da se še 

dogovarjajo o združitvi 5. in 6. razreda – s tem bi znižali stroške prevoza. Nasploh 

bo šola poskušala znižati stroške izletov, prevozov z združitvijo skupin oz. 

razredov. Dokončen dogovor bo sprejet na naslednjem roditeljskem sestanku 

staršev omenjenih razredov. 

 

 



 Predstavnica staršev (vrtec), ga. Alenka Paldauf, je izpostavila problem prehrane v 

vrtcu. Hrana po mnenju nekaterih staršev ni v skladu s smernicami zdravega 

prehranjevanja. Prav tako je povedala, da je prepogosto neskladje z objavljenim 

jedilnikom in dejanskim obrokom: konkreten primer- na jedilniku je pop.malica 

polnoznata štručka in kislo mleko, otroci pa dobijo kupljeno čokoladno rezino. 

Hrana bi morala biti čim bolj sveža, pripravljena še isti dan, v skladu s smernicami 

zdrave prehrane.  

 

Ravnatelj zavoda je sicer priznal, da je prehrana res problem, ki se ga morajo lotiti. 

Da je kuhinja stara, potrebna obnove saj ne nudi možnosti priprave sodobne 

prehrane. Da pa zaenkrat ni možnosti, ni opreme. 

Ravnatelj je zagotovil, da se bo v naslednjem šolskem letu jedilniku posvetilo več 

pozornosti, da se le ta mora prenoviti/spremeniti. Povedal je tudi, da bo pri prenovi 

jedilnika sodelovala tudi nutricionistko. 

 

 Predstavnik staršev (1.r), g. Andrej Čeh, je izpostavil na nevarnost ob ločenem 

zbiranju odpadkov. Opozoril je na potencialno nevarne varčne sijalke, ki se zbirajo 

v škatli za izrabljene sijalke. Varčne sijalke predstavljajo določeno nevarnost 

zaradi živega srebra.  

Ravnatelj je pojasnil, da je šola pod stalnim pritiskom zbiranja ločenih odpadkov 

in priznal, da na to nevarnost šola ni pomislila, niti ni bila opozorjena.  

Člani Sveta staršev so predlagali: 

- da se za zbiranje sijalk in drugih potencialno nevarnih odpadkov poišče drugo 

zbirno mesto , 

- da se opozori starše, naj nevarnih odpadkov ne prinašajo v šolo ampak jih naj 

odnesejo v primerne zbirne centre, 

- v šoli se naj ne zbira nevarnih odpadkov. 

 

Ravnatelj bo preveril, če je zbiranje sijalk namensko in nato bodo nemudoma 

poskrbeli tudi za varnost. Če zbiranje ni namensko, bodo zabojnik takoj 

odstranili. 

 

 

Ravnatelj zavoda g. Branko Lah se nam je zahvalil za dobro sodelovanje, se poslovil in 

zapustil sejo. 

 



 

 

K točki 6: 

Predsednica napove izvolitev predstavnikov Sveta staršev v svet zavoda za nov štiriletni 

mandat.  

Predlagani so bili naslednji predstavniki staršev v Svet zavoda: 

- Alenka Paldauf – vrtec 

- Andreja Časar – šola 

- Andrej Čeh – šola 

Izvoljeni so bili s strani članov Sveta staršev soglasno potrjeni. 

 

K točki 8: 

Predstavnica staršev (5.r), ga. Andreja Časar,  nas je obvestila o ponovnem zagonu in 

spremembah delovanja šolskega sklada. Pojasnila nam je določene spremembe in predloge, ki 

pa so še v postopku dogovarjanja. Povedala nam je, da bo vse dorečeno do začetka šolskega 

leta 2016/2017.  

Predstavnik staršev (1.r), g. Andrej Čeh je ob tem opozoril, da mora biti omogočena 

sledljivost denarja in dobra komunikacija – da starši vedo čemu bo zbrani denar namenjen.  

 

Predsednica Sveta staršev, ga.Renata Jeneš nam je prenesla informacije iz Aktiva Sveta 

staršev. Povedala o čem je tekla beseda, kakšni so bili predlogi (sofinanciranje učbenikov, 

sofinanciranje šole v naravi). 

 

Srečanje je bilo zaključeno ob 19.30 uri. 

 

 

 

Zapisnikarica:        Predsednica Sveta staršev: 

Alenka Paldauf        Renata Jeneš 

  

 



 


