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Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

1. seje Sveta staršev OŠ Škofljica, ki je bila dne 29. 9. 2015 ob 18.00 v učilnici za 
gospodinjstvo. 

 
 
Prisotni člani sveta (35):  
1. A – g. Gregor Pelhan, 1. B – g. Mladen Stojanovič, 1. C – ga. Tina Lesnik, 1. D – ga. 
Brigita Ciperle, 1. L – g. Jernej Kopitar, 1. N – g. Matjaž Hočevar, 2. A – ga. Aleksandra 
Tratar, 2. B – ga. Jasna Knez, 2. C – g. Mitja Cimerman Oliver, 2. L – ga. Irena Plut 
(namestnica), 2. M – g. Bojan Adamovič Jug, 3. A – ga. Katarina Vidmar Nair,  3. L – Tanja 
Hudobivnik, 3. M – g. Aleš Švigelj, 3. n 4. Ž – ga. Janja Strojin (namestnica), 4. A – ga. 
Urška Trtnik, , 4. C – g. Gregor Vidmar, 4. D – ga. Tanja Krevh, 5. A – ga. Tatjana Adamič 
(namestnica), 5. B – ga. Teja Godec Šteković, 5. C – ga. Jana Vidic, 6. A – ga. Liljana Hribar, 
6. C – ga. Petra Zadravec, 6. D – ga. Lea Janežič, 6. E – g. Konestabo Pergar Edvard, 7. A – 
g. Robert Gojković, 7. B – ga. Mateja Pfeifer, 7. C – g. Milan Knez, 7. D – ga. Suzana F. Uršič, 
8. A – g. Predrag Zebec, 8. B – ga. Tanja Mohar (namestnica), 8. C – ga. Katarina Štrukelj, 
8. D – g. Damjan Sajovic, 9. A – g. Robert Verček, 9. B – g. Alenka Perčič, 9. C – g. Robert 
Tusič,
 
 
Ostali prisotni (3):   
G. Roman Brunšek (ravnatelj OŠ Škofljica), ga. Marjeta Stanko (pomočnica ravnatelja), 
ga. Majda Golc (pomočnica ravnatelja), 
 
Opravičeno odsotni ostali (1): 
6. B – ga. Željka Toplek Luzar,  
 
Odsotni člani sveta (6):  
1. M – g. Darjan Gašič, 1. in 2. Ž – ga. Helena Apovnik, 3. B – ga. Ina Kreft Toman, 3. C – g. 
Bojan Krovinović, 4. B – ga. Alisa Avšar, 
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda.  
2. Izvolitev predsednika/-ce in namestnika/-ce sveta staršev. 
3. Obravnava in potrditev zapisnika sveta staršev z dne 2. 6. 2015. 
4. Predstavitev, obravnava in potrditev poročila o realizaciji letnega delovnega 

načrta Osnovne šole Škofljica za šolsko leto 2014/2015 ( g. Roman Brunšek) 
5. Predstavitev, obravnava in potrditev letnega delovnega načrta zavoda Osnovna 

šola Škofljica za šolsko leto 2015/2016 (g. Roman Brunšek). 

6. Pobude in vprašanja.  
 
 
G. Ravnatelj je pričel s prvo sejo sveta staršev in pozdravil vse prisotne stare in nove 
člane sveta staršev. Predstavil je pomočnici ravnatelja za razredno stopnjo, gospo 
Marjeto Stanko in predmetno stopnjo, gospo Majdo Golc. Prešel je na 1. točko dnevnega 
reda. 
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Ad 1) Obravnava in potrditev dnevnega reda  
 
Ravnatelj Osnovne šole Škofljica, je dal v potrditev dnevni red 1. Seje sveta zavoda OŠ 
Škofljica, ki je bil soglasno potrjen.  
 
Sklep št. 1: Dnevni red 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2015/2016 je bil 
soglasno potrjen. 
 
Ad 2) Izvolitev predsednic/-ce in namestnika/-ce sveta staršev. 

 
G. Ravnatelj je nadaljeval s 2. točko dnevnega reda, kjer je pojasnil, da se na 1. seji sveta 
staršev izvoli predsednika sveta staršev in sicer ga izvolijo predstavniki razredov, ki se 
morajo opredeliti ali bodo volitve tajne ali javne. Vsi prisotni so bili za javno glasovanje, 
zato je g. ravnatelj začel z zbiranjem predlogov. Predstavniki so predlagali predsednika 
lanskega šolskega leta, g. Milana Kneza. Drugih predlogov ni bilo, zato je dal g. ravnatelj 
predlog na glasovanje. Predlog je bil soglasno sprejet. Za namestnika so predlagali 
predsednico 5. C – ga. Štrukelj. G. Ravnatelj je dal predlog na glasovanje in predlog je bil 
soglasno sprejet. 
 

Sklep št. 2: Člani sveta staršev so za predsednika sveta staršev OŠ Škofljica 
2015/2016, javno izvolili gospoda Milana Kneza, za namestnico pa gospo Katarino 
Štrukelj. 
 
Sejo je nadaljeval predsednik g. Knez in prešel na 3. točko dnevnega reda. 
 
 Ad 3) Obravnava in potrditev zapisnika sveta staršev z dne 2. 6. 2015. 

 
Gospod Knez je povedal, da je gospoda ravnatelja čakalo veliko nalog iz prejšnje seje 
sveta staršev in ga prosil za podrobnejšo razlago. 
G. Ravnatelj je razložil, zakaj je imela šola težave s spletno stranjo, ki je bila popolnoma 
uničena in so naredili novo. Prešel je na gradnjo podružnične šole na Lavrici, ki pa je tik 
pred začetkom gradnje, saj naj bi bil rok odprtja, 1. 6. 2016. Pouk tam naj bi se začel 
izvajati s 1. 9. 2016. Na Lavrici naj bi bili učenci od 1. do 5. razreda. 
 

- 3. L je zanimalo, če je prva faza šole že zgrajena, ravnatelj pa je pojasnil, da to še ni 
prva faza. 

 
G. ravnatelj je še pojasnil, da bo šola naredila vse, da se prostorska stiska na Lavrici in 
tudi na matični šoli zmanjša.  
 
- 9. A je vprašal, če je izvajalec gradnje dal garancijo za svoja dela, ki jih bo opravil, 

ravnatelj pa je odgovoril, da kakor pozna g. župana, ve da bo pri teh zadevah župan 
zelo oster. 

- 3. L je zanimalo, kako bo če bodo na Lavrici 3. oddelki in kaj se bo zgodilo s starimi 
prostori podružnične šole na Lavrici. Ravnatelj je povedal, da bo na Lavrici še dovolj 
prostora in da naslednje šolsko leto pričakujejo več vpisanih otrok, kot je 
predvideno. Stari prostori šole, pa so last občine Škofljica, zato o tem odloča 
Občinski svet občine Škofljica. 
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- 1. B je vprašal, če šola glede na prostorsko stisko, še vedno varnostno ustrezna, 
ravnatelj pa je pojasnil, da ni bilo nobenih pripomb s strani inšpekcije. 

 
G. Ravnatelj je nadaljeval s predstavitvijo slik, ki so prikazovale kako je je potekala 
postavitev bivalnih kontejnerjev za izvajanje pouka na podružnični šoli na Lavrici. 
 

- Predstavnika 4. C je zanimalo kakšna je bila investicija za kontejnerje, ravnatelj pa 
je povedal, da gre za najem, ki šolo mesečno stane 5.000 €. Povedal je še, da ni 
verjel, da bo šola tako hitro imela uporabno dovoljenje za izvajanje pouka in da je 
bil že drugi dan po postavitvi nad kontejnerji izveden vandalizem. 
 

- 7. D je pri ravnateljevi omembi uši zanimalo, kako šola odreagira pri odkritju uši na 
otroku, ravnatelj pa je povedal, da lahko učenca pošljejo domov. Predstavnici se je 
zdelo prav, da straši o pojavu uši obvestijo šolo in cel razred in da se opravi pregled. 
 

- Predstavnika 4. C je zanimalo, če se bo po izgradnji kolesarnice, kolesa dalo pritrditi 
in ravnatelj je pritrdil. 
 

- 1. B je vprašal, če je pri kolesarnici predviden nadzor, ravnatelj pa je dejal da ni 
predviden, vendar da lahko kamere namestimo naknadno. 

 
- Pri parkiriščih so predstavniki predlagali, da se na parkirišču narišejo črte ali 

postavijo table za lažjo razvrstitev prometa. 
 
G. Ravnatelj je predlagal, da se pred šolo naredijo črte samostojnosti, ki bi pomagale 
otrokom pri samostojnem prihodu v šolo in staršem zjutraj nebi bilo treba pospremiti 
otrok čisto do učilnic. Nato je g. ravnatelj zaključil s predstavitvijo. 
 
G. Knez se je za predstavitev zahvalil in vprašal, če so kakšne pripombe na zapisnik, 
pripomb ni bilo.  
 
Sklep št. 3: Svet staršev OŠ Škofljica je soglasno potrdil zapisnik sveta staršev z 
dne 2. 6. 2015. 
 
Ad 4) Predstavitev, obravnava in potrditev poročila o realizaciji letnega delovnega 
načrta Osnovne šole Škofljica za šolsko leto 2014/2015. 
 

G. Ravnatelj je začel s predstavitvijo poročila o realizaciji LDN OŠ Škofljica za leto 
2014/2015.  

 
- 2. B  je zanimalo zakaj se so se rezultati NPZ-jev pri matematiki izboljšali, g. 

ravnatelj pa je razložil, da aktiv matematikov dobro sodeluje in poudaril, da se je 
rezultat občutno izboljšal tudi pri preverjanju angleščine. 
 

- 3. L je vprašala kolikšna je bila udeležba otrok pri NPZ-jih, ravnatelj pa je odgovoril, 
da 97 %. 
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- 9. A je predlagal, da se v knjižnici na šoli uvede akcija »Maček v žaklju«, kot jo imajo 
v Mestni knjižnici Ljubljana, ravnatelj pa bo predlog prenesel knjižničarki. 

 
- 2. B je zanimalo, če ima šola kakšne informacije o uspehu učencev, ki so šolanje na 

OŠ Škofljica že zaključili. Ravnatelj je pojasnil, da šola teh podatkov na žalost nima. 

 

- Predstavnika 9. C razreda je zanimalo koliko bilo učencev z učno pomočjo in koliko 
nadarjenih učencev. G. ravnatelj je povedal, da je 54 učencev z učno pomočjo in 18 
nadarjenih na konferenco in poudaril, da je več različnih vrst meril za nadarjene 
učence. 

 
- 3. M je pohvalil ravnatelja in šolo za pravo smer pri rezultatih Nacionalnega 

preverjanja znanja. 
 

g. Knez je zaključil 4. točko dnevnega reda. 
 
Sklep št. 4: Svet staršev OŠ Škofljica je soglasno potrdil poročilo o realizaciji 
letnega delovnega načrta Osnovne šole Škofljica za šolsko leto 2014/2015. 
 
Ad 5) Predstavitev, obravnava in potrditev letnega delovnega načrta zavoda 
Osnovna šola Škofljica za šolsko leto 2015/2016. 

 
Gospod ravnatelj je pričel s predstavitvijo letnega delovnega načrta zavoda OŠ Škofljica 
za šolsko leto 2015/2016.  
 

- 4. C je zanimalo, če je bila lansko leto med neobveznimi izbirnimi predmeti tudi 
tehnika in ali so ročne spretnosti vključene, ravnatelj pa je odgovoril, da tehnike 
med predmeti ni bilo in da je vključena samo teorija. 
 

- 2. C je podal predlog glede zaključne prireditve, saj bi konec šolskega leta 
2015/2016 želeli prirediti nekakšen »dan šole«, kjer bi se družili vsi učenci šole 
skupaj s starši. Ta dan bi bil predvidoma 18. 6. 2016. Zbiralo bi se prostovoljne 
prispevke za šolski sklad, hrano in pijačo pa bi poskusili dobiti pri donatorjih. 
Pozval je vse predstavnike razredov za sodelovanje. G. ravnatelj je še dopolnil, da bi 
vsak oddelek imel svoj zaključek, nato pa bi se vsi učenci šole združili na igrišču 
pred šolo. 

- Predstavnico 5. B je zanimalo, kje bi se dogajalo v primeru slabega vremena. 
Ravnatelj je odgovoril, da bi oddelki imeli zaključek najprej v posameznih razredih, 
nato pa skupni del v večnamenski dvorani. Zanimalo jo je tudi, če je za to prireditev 
na voljo samo en datum. G. ravnatelj pa je povedal, da je glede na predvidene 
dejavnosti v juniju verjetno prost samo še ta dan. 

- Predstavnica 1. c je jasno povedala, da lahko zagotovi predstavitev in prenos 
predloga do staršev oddelka, ne morem pa zagotoviti strinjanja glede izvedbe 
prireditve na sam dan sestanka. 
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Predstavniki so nato na kratko razpravljali še o tem, da bodo rabili donatorje, sponzorje, 
prijatelje, ki bodo pomagali pri tej akciji, in o tem, da se bo moral na to temo sklicati 
sestanek, kjer se bodo o vsem podrobno dogovorili. 

 Prav tako so nekateri predstavniki izrazili dvom, da lahko svet staršev sam odloča o 
tem, ali naj prireditev bo ali ne. Razmišljali so namreč v tej smeri, da je odločitev njihovo 
osebno mnenje, ne pa mnenje staršev oddelka, ki jih predstavljajo. 

Predsednik g. Knez je predlagal, da na to temo sprejmejo dva sklepa in jih dal na 
glasovanje. 
 
Sklep št. 5: Svet staršev OŠ Škofljica podpira projekt o zaključni prireditvi šole ob 
koncu šolskega leta 2015/2016, ki bi predvidoma potekala 18. 6. 2016, naprej po 
posameznih oddelkih, nato pa skupinsko za vse učence OŠ Škofljica. 
 
Sklep št. 6: Predstavniki in starši OŠ Škofljica, naj pripravijo zasnovo kako naj bi 
potekala zaključna prireditev za šolsko leto 2015/2016, ki se predstavi na 
naslednji seji sveta staršev. 
 

- 3., 4. Ž je zanimalo kako je to mišljeno za podružnične šole in kakšna je smiselnost, 
da se selijo na veliko prireditev v Škofljico. G. Ravnatelj je predlagal, naj imajo 
zaključek na podružnični šoli potem pa zaključno prireditev na matični šoli. 

 
G. ravnatelj je nato nadaljeval s predstavitvijo Letnega delovnega načrta za 2015/2016. 
V nadaljevanju se je tudi opravičil staršem za prejete opomine, ki jih šola izvede na vsake 
toliko časa in poudaril, da je veliko nediscipline staršev pri plačevanju prehrane in 
dejavnosti na OŠ Škofljica. 
 

- 1. A je predlagal, da se posreduje obrazec za vzpostavitev trajnika, ki bi že imel 
izpolnjene podatke o šoli. G. ravnatelj je dejal, da bo šola preverila in ga, delno 
izpolnjenega, posredovala predstavnikom staršev. 

 
G. ravnatelj je ob koncu razprave še izpostavil povečano nasilje med otroci na šoli. 
 

- 1. L je zanimalo kaj se da narediti na preventivi pri nasilju, g. ravnatelj pa je povedal, 
da je šola že razdelila med otroke anketo o nasilju, kjer bodo potem lahko iz 
odgovorov dobili več informacij. Nato je predstavnikom pokazal tudi nekaj vprašanj 
iz anketnega obrazca. 

- Predstavnike je zanimalo kako se šola konkretno loti primera, kjer je bilo vključeno 
nasilje. G. ravnatelj je razložil, da so koraki sledeči: Razrednik, svetovalna služba, 
ugotovitev vzroka, obvestiti starše, vzgojni ukrep, pomiritev, ugotovitev kraja in 
časa nasilja, ravnatelj, razredna ura, roditeljski sestanek; Če pa je nasilje večje, da 
gre za poškodbo, pa šola o tem obvesti tudi Center za socialno delo ali policijsko 
postajo. Predstavniki so predlagali vključitev društva za nenasilno komunikacijo in 
da je treba otroke informirati. Ravnatelj je dodal, da je treba o tem informirati tudi 
starše in da jih šola povabi na predavanje. 

 
Predsednik g. Knez je sklenil razpravo o LDN in dal 5. točko dnevnega reda na 
glasovanje, ki je bila soglasno sprejeta. 



     Osnovna šola Škofljica   

 

Šolsko leto 2015/16                                                                                                                                              6 

 
Sklep št. 7: Svet staršev je soglasno potrdilo Letni delovni načrt zavoda Osnovna 
šola Škofljica za šolsko leto 2015/2016. 
 
Ad 6) Pobude in vprašanja 
 

- 4. A je dejala, da so jo starši opozorili na dve stvari in sicer, da se v eAsistentu ne 
vidijo nobeni podatki in zakaj otroci pri predmetu šport ne morejo biti v športnih 
čevljih. G. ravnatelj je odgovoril, da v športni obutvi pri športu ne morejo biti zaradi 
higienskih in praktičnih vzrokov, je pa tudi večja nevarnost za poškodbe. Glede 
eAsistenta, pa je menil, da je to pripomoček uveden zaradi dnevnikov in da je 
vidnost podatkov odvisna tudi od tega kaj učitelj vpisuje v program, ni pa nič 
obvezno. 

- 3. A je dejala, da je v eAsistentu enkrat prišlo prav, ko je učitelj preko programa 
obvestil starše, da pridejo po otroke. 

- 1. D je imela predlog glede parkiranja, če bi se dalo označiti, da na parkirišču pred 
večnamensko dvorano poteka krožen promet in če bi se dalo v šolske omarice 
zvrtati luknje, da bi prišlo v omarice več zraka. G. ravnatelj je odgovoril, da naj 
otroci stvari po pouku odnašajo domov in da omarice čistijo in zračijo čistilke. Glede 
parkiranja pa je dejal, da so parkirišča izključno za delavce šole in da je šola 
delavcem, ki so gradili dom starejših občanov, dovolila parkiranje na parkirišču 
šole, le v času gradnje. 

- 3. A je opozorila na delovanje klime v razredu njenega otroka, saj ko je klima 
prižgana piha premočno, ko pa je ugasnjena pa je v učilnici zelo vroče. G. ravnatelj je 
dejal, da bodo preverili. 

- 1. A je predlagal, da se obvesti starše, da naj ne parkirajo pred cvetličnimi lonci na 
parkirišču, ampak le na označenih mestih za parkiranje. G. ravnatelj je dejal, da jih 
bo šola obvestila po elektronski pošti. 

- 1. B je opozoril, na manjkajoči pločnik na klancu pred matično šolo, saj so prehodi 
za pešce speljani kar v travo. G. ravnatelj je dejal, da bo šola to preverila. 

- 1. C je dejala, da se ji zdi, da je popoldanske malice malo premalo, g. ravnatelj pa je 
odgovoril, da je popoldanska malica namenjena otrokom v podaljšanem bivanju in 
da je kruha ter sadja dovolj. 

- 1. B je imel pripombo na okus hrane, saj se mu zdi da je v vseh zavodih enak okus, je 
pa tudi vprašal, če se kuharice kaj izobražujejo. Ga. Majda Golc je odgovorila, da je 
tudi število učiteljev, ki hodijo na kosilo zelo veliko in da je hrana sveža in ne 
vsebuje dodatkov, ter da učitelji in učenci nimajo nobenih želodčnih težav zaradi 
hrane v šoli. G. ravnatelj je še dodal, da šola kuharje pošilja na izobraževanje. 

- 8. C je povedala primer, ko so njenemu otroku iz šolske omarice ukradli neke 
igralne karte. Prosila je učitelje 2. razreda (2. A), da se o tem primeru pogovorijo. G. 
ravnatelj je dejal, da bo odšel v 2. razred in se pogovoril z otroci. 

 
G. ravnatelj je ob koncu še opomnil na to, da so vabila na svet staršev OŠ Škofljica, 
poslana po elektronski pošti tako predstavnikom kot namestnikom, vendar da se ga 
namestnik udeleži le v primeru, če predstavnik ne utegne. Če do tega pride, naj 
predstavnik obvesti namestnika, naj se slednji udeleži sveta staršev. 
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- 3., 4. Ž je na koncu še pohvalila delovanje podružnične šole v Želimljem in 
izpostavila vse delavce od hišne gospodinje do učiteljev in ravnatelja. G. ravnatelj je 
zahvalil za pohvalo. 
 

Predsednik sveta staršev, g. Milan Knez, se je zahvalil vsem članom in prvo sejo sveta 
staršev OŠ Škofljica v šolskem letu 2015/2016 zaključil ob 20:55. 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                 
 


