
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV

Datum: 13. 1. 2020

Prisotni: mag. SonjaFilipič, ravnateljica, Koraljka Čeh, pomočnica ravnateljice, člani sveta
šole

Upravičeno odsotni: Rene Redžič, Mojca Fatur

Odsotni: David Petrič, Nataša Frešer, Jasna Pen

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje

2. Življenje in delo v novih šolskih prostorih

3. Obravnava pobud in predlogov

Lavrencij Galuf je predlagal spremembo dnevnega reda in sicer uvrstitev pod 1. točko
Pristojnosti sveta staršev. Z 10 glasovi proti in 1 za, se predlog spremembe dnevnega reda
zavrne.

Lavrencij Galuf je predlagal novo točko dnevnega reda: Problematika 4. b. Z 1 glasom za, 10

proti, se predlog zavrne.

Člani svetastaršev so z 10 glasoviza in 1 glasom proti sprejeli predlagan dnevni red.

adl
Ker je Lavrencij Galuf predlagal popravke zapisnika, predsedujoči Albin Anžel predlaga, da
gredo skozi zapisnik. Z 10 za in 1 vzdržanim glasom sprejmejo predlog.

Uroška Zorec Klemenčič pove, da se bo o predlogih sprememb pri glasovanju vzdržala, ker ni
bila prisotna na prejšnji seji

Pod Ad1 prejšnjega zapisnika Albin Anžel predlaga dopolnitev, s katero izrazi nestrinjanje z

določenimi predlogi Lavrencija Galufa. Z 1 vzdržanim in 10 glasoviza, se dopolnitev sprejme.

Lavrencij Galuf predlaga dopolnitev zapisnika o tem, da je on predlagal, da se zapisniki

pošiljajo 14 dni pred sejo. Z1glasom za, 9 protiin 1 vzdržanim, se predlog spremembe
zapisnika zavrne.

Med razpravosta se pridružili še dve članici, tako da je število prisotnih članov sveta staršev
13.



Albin Anžel je obrazložil Lavrenciju Galufu razliko med pripombami in spremembami sklepa
in ga je pozval, da naštudira akte svetastaršev
Lavrencij Galuf predlaga dopolnitev zapisnika z zapisom, da njegovi predlogi iz 1. seje nisobili
potrjeni, ker je Svet staršev trdil, da nima pristojnosti zahtevati od ravnateljice določenih
obrazložitev povezanih z investicijo. Z 2 vzdržanima, 10 proti, 1 za se predlog zavrne.

Lavrencij Galuf predlaga spremembo sklepa 3 prejšnjega zapisnika, saj se ne strinja da svet
staršev nima pristojnosti za potrjevanje le teh. Z 1 vzdržanim, 11 proti in 1 za se predlog
zavrne.

Pri Ad 2 prejšnjega zapisnika je Lavrencij Galuf predlagal dopolnitev zapisnika z zapisom o
zahtevi predstavitve stroškov povezanihs prenovoučilnice 4.b.Z 1 vzdržanim, 11 proti, 1 za
se predlog zavrne.

Lavrencij Galuf predlaga spremembosklepa 4 prejšnjega zapisnika, saj trdi, da ni takšen kot
je bilo dogovorjeno. Z 12 glasovi protin 1 vzdržan se predlog dopolnitve zavrne.

Med razpravo se je pridružila še ena članica (14 članov prisotnih).

Albin Anžel predlaga obrazložitev sklepa 4: Ravnateljica je obrazložila k sklepu 4, da so bile
opravljene vse meritve, razen radona,kije bil v času seje, v teku. Z 1 vzdržanim in 13 glasovi
za, se obrazložitev sklepa sprejme.

Pod AD 3 prejšnjega zapisnika Albin Anžel predlaga dopolnitev teksta povezanega z

investicijo. Predlog je z 1 vzdržanim glasom in 13 za, sprejet.

Albin Anžel predlaga dopolnitev teksta povezanega s problematiko naraščanja oddelkov. Z 1

vzdržanim in 13 glasovi za, se predlog sprejme.

Lavrencij Galuf predlaga spremembosklepa 5. Albin Anžel še enkrat pove, da sklepov ne
moremo spreminjati.
Po razpravi Albin Anžel predlaga sprejem sklepa Sa,ki se glasi: Ravnateljica bo staršem
podala izračun ostalih stroškov v zvezi z ureditvijo učilnice 4. b razreda, ker sprejeti sklep 5

ne zajema ostalih stroškov povezanih z učilnico 4.b, ampak le stroške nastale z meritvami.

Predlog je potrjen s 13 glasovi za in 1 vzdržanim.

SKLEP 5a: Ravnateljica bo staršem podala izračun ostalih stroškov v zveziz ureditvijo učilnice
4.b razreda je s 13 glasovi za in 1 vzdržanim sprejet.

Pod Ada prejšnjega zapisnika Lavrencij Galuf predlaga dopolnitev zapisnika z njegovim
predlogom o lektoriranju zapisnikov. Z 1 vzdržan, 12 glasovi proti in 1 za se predlog zavrne.

SKLEP 1: Z 1 vzdržanim,1proti in 12glasovi za, je zapisnik z ustreznimi dopolnitvami
sprejet.



Ad 2

Albin Anžel izrazi čestitke vodilnim in odgovornim zaprireditev ob otvoritvi nove stavbe.
Pove,da je istega dne, 20. 12. 2019, vsem staršem poslan dopis, ki je seznanjal z uvedbo

novega režima črte odgovornosti. Nekateri starši so izrazili dvom in zaskrbljenost glede tega,
komu bootrok izročen v primeru, da ga bo iz razreda pripeljal dežurni učenec

Ravnateljica razloži, da menimo, da je s higienskega in varnostnega razloga nesprejemljivo
vsakodnevno gibanje velikega števila ljudi po šoli. Nov sistem še ničisto izpiljen. Ravnateljica
je z dežurnimi učenci izvedla pogovore in analize dogajanj med dežurstvom učencev. Pove,
da med 12.00 in 14.00 prihaja do neskladja z 31. členom šolskih pravil. V zvezi s to tematiko
smo 23.12. 2019 imeli sestanek s predstavniki sveta staršev in učiteljicami OPB. Vodstvoin
svetovalna služba vsakodnevno preverjajo nov sistem.

Od 14 do 15.30 je v avli prisotna učiteljica Aleksandra Kunstelj, ki osebno odhaja po učence v
razred in jih izroči staršem. Pri izročanju pomagajo tudi učiteljice v OPB.

14,1, 2020 bomo imeli še en sestanek z učitelji OPB in učitelji interesnih dejavnosti v želji, da
uskladimovse dejavnosti in v avli podamo informacije o tem kje in kdaj se odvija kakšna
šolska dejavnost. Starši sami pa bodo morali vedeti, kam so vključeni njihovi otroci, saj teh
podatkov ne moremo javno ponujati.

Ravnateljica pove, da s tem ne zapiramo šole, kakor očita Lavrencij Galuf. Do sedaj so hodniki
bili umazani, mrzli, veliko število ljudi se je gibalo po šoli in nismo imeli nadzora nad tem.
Učenci sedaj veliko bolje skrbijo za svoje stvari, razvijajo samostojnost in odgovornost
Učitelji lahko lažje delajo in niso motenipri svojem delu. Zato ta sistem nenehno
izpolnjujemo in razvijamo.

Na izražanje zaskrbljenosti glede tega, komu bo otrok izročen v primeru, da ga bo iz razreda
do avle pospremil dežurni učenec, pove, da seveda ta bojazen ostaja, vendar verjame, da
učenci od 1. razreda naprej prepoznajo svoje starše.

Ravnateljica zaprosi za čas, da skupaj spremljamo in razvijemo sistem.Zato tudi še ni podala
pisne informacije o tem. Pove,da je v začetku leta 2020bila na šoli prisotna do večernih ur,
ravno zato, ker je veliko časa preživela ob spremljanju novega dogajanja

Albin Anžel doda, da je v dopisu bilo povedano,da bo dežurni učenecspremil starša do
razreda, v kolikor bo prišel v času, drugačnem kotpo navadi.

Lavrencij Galuf pove,da ni nikjer napisal, da se šola zapira. Uroška Zorec Klemenčič pove, da

je zapisal, da so starši odrezani od dogajanja v šoli, kar je ekvivalentno očitanemu

Anžel prosi, da se držimo dnevnega reda

SKLEP 2: Na naslednji seji sveta staršev bomo obravnavali nova pravila.



Ad3

Ravnateljica poda informacijo povezano s problematiko učilnice 4.b. Pove, da smo vse
meritve začeli izvajati že preden nam je to naložila zdravstvena inšpekcija. Vse meritve so
izpeljane, so na voljo za ogled pri ravnateljici.

Zavod za varstvo pri delu d.o.o. Ljubljana je v začetku oktobra postavil napravo za merjenje
radona. Meritve so trajale dva meseca. Koncentracija ne presega mejnih vrednosti.
Ravnateljica je rezultate meritev, tako kot že vse prejšnje, poslala zdravstveni inšpekciji.

Učenci4. razredovso dobili ključe garderobnih omaric, tako da sedaj vsak učenec 4.b ima
svojo garderobno omarico, ki se nahaja v novi avli

Inšpektorica je obvestila, da je vse meritve poslala Upravi RS za varstvo pred sevanji ter
Inšpektoratu RS za delo, kar pomeni, da bomov kratkem dobili še dva inšpekcija pregleda: za
delo in pred sevanji.

Čakamo ureditveno odločbo in v tem tednu bo ravnateljica z rezultati meritev seznanila tudi
starše 4.b.

Albin Anžel poda predlog predstavnika Reneja Redžiča o finančnem opismenjevanju učencev
višjih razredov (7-9.r), (iz KATIS-a). Meni, dabi bilo smiselno premisliti o udeležbi v tem
programu.

Ravnateljica pove, da podpira ta predlog v obliki krožkov, saj pomenijo razvijanje dodatnih
veščin. Na prvi pedagoški konferenci bo s to pobudo seznanila učitelje, ki bodo tudi sami
predlagali, kako bomote vsebine vključili v vsakdanji kurikulum. Predlog je soglasno sprejet.

SKLEP 3: Svet staršev predlaga vključenost področja finančne pismenosti v kurikulum šole.
Za to bo poskrbela ravnateljica v okviru svojih pedagoških dolžnosti.

Seja se je zaključila ob 19.31.

Zapisnik zapisala: (
staršev:

Koraljkav Li


