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ZAPISNIK 

DRUGEGA SREČANJA ČLANOV SVETA STARŠEV  

V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 

Dne 18. 10. 2017  je bilo s strani predsednice Sveta staršev, ga. Renate Jeneš, sklicano drugo 

srečanje članov Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, s pričetkom ob 17. uri v učilnici 

glasbene umetnosti OŠ Miška Kranjca Velika Polana. 

Prisotni: ravnatelj zavoda g. Branko Lah, Sandi Makoter (1.r), Renata Jeneš (2.r), Andrej Čeh 

(3.r), Anita Farkaš Bogdan (4.r), Sebastjan Kavaš (5.r), Urška Kapun Hozjan (6.r), Andreja 

Časar (7.r), Alenka Jaklin (8.r), Barbara Ferčak (vrtec 2-3), Polonca Gjerek (vrtec 1-5), Alenka 

Paldauf (vrtec 1-4) in Renata Horvat (vrtec 5-6).  

Vabljeni: župan občine Velika Polana g. Damijan Jaklin ter tajnica VIZ ga. Helena Brunec 

Odsotni (opravičeni): Simona Sobočan Boroš (9.r) 

 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti. 

2. Potrditev dnevnega reda. 

3. Pregled zapisnika zadnjega srečanja Sveta staršev (z dne 28. 9. 2017), pregled 

uresničitve sklepov ter potrditev zapisnika. 

4. Seznanitev članov Sveta staršev z Analizo vprašalnikov za starše o odločitvi za 

pričetek pouka in sprejem zaključka. 

5. Predlogi, mnenja in pobude članov. 

6. Razno. 

 



K točki 1: 

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

smo sklepčni, saj je bilo prisotnih 12 od 13 predstavnikov oddelkov oziroma članov Sveta 

staršev. Predlagala je, da se to in vsa nadaljnja srečanja v tem šolskem letu snemajo, kar 

smo vsi soglasno potrdili.  

SKLEP 1: Z dvigom rok je bil predlog snemanja srečanj Sveta staršev soglasno potrjen. 

 

K točki 2: 

Predsednica ga. Renata Jeneš je predlagala zapisan dnevni red. 

SKLEP 2: Z dvigom rok je bil dnevni red srečanja soglasno potrjen. 

 

K točki 3: 

Ob pregledu zapisnika zadnje seje Sveta staršev (28. 9. 2017) se ugotavlja, da SKLEP 4 ni 

bil realiziran, saj ravnatelj, g. Branko Lah na seji Sveta zavoda, dne 29. 9. 2017, ni 

predstavil alternativni urnik za šolsko leto 2017/2018. Ravnatelj ob tem razloži, da je bil 

čas za pripravo tega urnika prekratek, saj žal »starejše« verzije urnika v elektronski obliki 

ni bilo več. 

SKLEP 3: Zapisnik prejšnje seje Sveta staršev je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  

 

K točki 4: 

Najprej predsednica Sveta staršev, ga. Renata Jeneš predstavi postopek seznanjanja 

staršev z anketnimi vprašalniki, pošiljanje anket staršem ter zbiranje teh vprašalnikov. 

Tajnica vzgojno-izobraževalnega zavoda, ga. Helena Brunec, je bila na zavodu zadolžena 

za analizo teh vprašalnikov.  

Ravnatelj zavoda, g. Branko Lah, poudari, da se je od te zadeve, t.j. organizacije pouka, 

distanciral. Vso stvar je predal delavcem zavoda, ki so na pedagoški konferenci oddali 

poročila o prednostih in slabostih, ki bi jih prinesla sprememba urnika v njihovem oddelku 

oziroma pri učnem predmetu, ki ga poučujejo. 

Župan občine, g. Damijan Jaklin, predvsem poudari, da je potrebno izpolnjene anketne 

vprašalnike ustrezno arhivirati, da jih lahko kdorkoli od staršev pregleda in se prepriča v 

rezultate analize. Ob tem je ravnatelj zavoda, g. Branko Lah, predlagal, da se ustanovi 

tričlanska komisija, sestavljena iz dveh predstavnikov staršev ter enega učitelja, ki bi bila 

odgovorna za pregled anketnih vprašalnikov, v kolikor bi bilo to potrebno.  



SKLEP 4: Poslovodstvo zavoda uredi ustrezno hrambo dokumentov, torej anketnih 

vprašalnikov.  

SKLEP 5: Ustanovi se tričlanska komisija za primer pregleda anketnih vprašalnikov. 

Komisijo sestavljata dva člana Sveta staršev in en predstavnik učiteljskega zbora. Za člana 

komisije sta bila predlagana in soglasno potrjena Sandi Makoter, predstavnik 1. razreda, 

ter Renata Jeneš, predsednica Sveta staršev. Tretjega člana komisije določi učiteljski zbor. 

Zaradi nekaterih objav učiteljev na spletni strani šole glede morebitne spremembe urnika 

so člani Sveta staršev mnenja, da so pomembno vplivale na »napačno« odločitev staršev 

pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov (kot npr. objava »Naloge NPZ so zelo zahtevne, 

zato ne pričakujte nobenih rezultatov.«). Ker g. ravnatelj trdi, da pri teh objavah ni 

sodeloval ali jih kakorkoli pregledal, Svet staršev na pobudo župana občine, g. Damijana 

Jaklina, sprejme in potrdi naslednji sklep. 

SKLEP 6: Seznanitev Sveta zavoda z izjavo ravnatelja, g. Branka Laha, da ni sodeloval 

pri pripravi alternativnega urnika ali vplival na učitelje pri objavljanju poročil glede 

spremembe urnika na spletnih straneh šole.  

Župan, g. Damijan Jaklin predlaga, da se zaprosi mnenje Sveta zavoda ter učiteljskega 

zbora glede priprave dokumentov oziroma objav glede novega urnika, da se bo vedelo, 

kdo za takšne objave odgovarja.  

Zaključek točke 4: Člani Sveta staršev smo bili seznanjeni z rezultati Analize 

vprašalnikov za starše o odločitvi glede pričetka pouka, ki je pokazala, da se 48,12% 

staršev strinja s pričetkom pouka ob 8.20 uri, 43,75% staršev pa se strinja s pričetkom 

pouka ob 7.30 uri. 8 vprašalnikov (5,00%) ni bilo veljavnih, 5 staršev (3,13%) pa 

vprašalnikov ni vrnilo.  

 

K točki 5. 

Predsednica Sveta staršev, ga. Renata Jeneš, predlaga, da se Analiza vprašalnikov za 

starše – opredelitev glede pričetka pouka objavi na spletni strani šole. 

 

K točki 6: 

Predsednica Sveta staršev, ga. Renata Jeneš se je vsem zahvalila za udeležbo. 

Seja se je zaključila ob 18. uri. 

 

Zapisnikarica:        Predsednica Sveta staršev: 

Polonca Gjerek                 Renata Jeneš 


