Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 8
8340 Črnomelj
Datum: 30. 9. 2019
Številka: 013-2/2019/1/zap
ZAPISNIK
1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2019/20, ki je bila v četrtek, 26. 9. 2019, ob 18. uri v učilnici
5. c razreda.
Prisotni: člani sveta staršev (priložen seznam), ravnatelj Boris Mužar, pomočnica ravnatelja Bernarda
Starašinič, predstavnik staršev v svetu zavoda Krunoslav Bošnjak in zapisnikarica Vladka Schweiger.
Odsotnost je opravičila Gordana Mikunovič, predstavnica staršev v svetu zavoda, vendar je na sejo
prišla ob 18.45.
Janja Plevnik Radoš je svoj izostanek zaradi bolezni opravičila na dan seje ob 15.56 po elektronski pošti.
Ravnatelj je ugotovil sklepčnost in pozdravil prisotne. Članom je čestital k izvolitvi v svet staršev in s
tem prevzemu dodatnega dela in odgovornosti.
Ravnatelj je povedal, da je na sejo v skladu s 16. členom Poslovnika o delu sveta staršev (v
nadaljevanju: poslovnik) naknadno povabil tudi predstavnika staršev v svetu zavoda. Na seji je bila
prisotna je tudi pomočnica ravnatelja, ki je predstavila točko dnevnega reda v zvezi z zagotavljanjem
nenasilja med učenci.
a) Ravnatelj je pojasnil, zakaj je na seji tajnica šole. V skladu s 24. členom poslovnika morajo člani sveta
staršev izbrati zapisnikarja med predstavniki ali ga mora zagotoviti vodstvo zavoda.
Ravnatelj je člane pozval, da podajo predloge za zapisnikarja sej sveta staršev.
Blanka Borin Buljan je predlagala, naj zapisnike piše tajnica šole, člani pa se posvetijo razpravi.
Ostali člani sveta staršev so se s predlogom strinjali in soglasno sprejeli
Sklep a/1) Zapisnike sej sveta staršev bo pisala Vladka Schweiger, tajnica šole.
Tajnica je članom sveta staršev pred sejo razdelila obrazce za soglasje za uporabo osebnih podatkov v
skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov). Ravnatelj je člane zaprosil, naj obrazce
izpolnijo in po koncu seje predajo tajnici.
Ravnatelj je članom sveta staršev v uvodu namenil nekaj besed. V soupravljanje so dobili zelo dobro
urejeno šolo, ki ima odlično infrastrukturo, je zelo dobro opremljena z inform.-komunik. tehnologijo,
s klimatskimi napravi v vseh učilnicah, strojno opremo. Ponosen je na dobre donose med zaposlenimi
in spodbudno delovno okolje. Šola veliko sodeluje z lokalnim okoljem, pripravljamo kulturne prireditve
občinskega pomena. Imamo najdaljši status ekošole, smo prva šola s statusom kulturne šole v Beli
krajini, pred nekaj leti smo vstopili v projekt Zdrava šola. Finančno stanje je stabilno, znanje učencev
konkurenčno, kar dokazujejo z uspehi v nadaljnjem šolanju in s priznanji, osvojenimi na različnih
tekmovanjih. Zasledujemo Vizijo šole, da bodo dobro usposobljeni učitelji devetletke v novih pogojih
dela z učenci dosegali evropsko primerljive standarde znanja. Učitelji in ostali zaposleni se
permanentno izobražujejo. V Poročilu o LDN so zapisane investicije v prejšnjem šolskem letu. V
letošnjem poletju je bil obnovljen parket v športni dvorani, kupili smo 5 projektorjev in interaktivnih
tabel, v sodelovanju z MIZŠ in Občino Črnomelj posodobili računalniško opremo. Ravno v tem času
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izvajamo preureditev zbornice v učilnico, saj nam ena manjka zaradi več oddelkov na razredni stopnji.
Z Občino Črnomelj smo se dogovorili o odstranitvi ute na šolskem vrtu, vzela jo bo OŠ Dragatuš. Na
tem mestu bomo uredili dodatna parkirišča. Občina Črnomelj je financirala asfaltiranje parkirišča pred
šolo, šola pa talne označbe za parkirišča in intervencijske površine.
Ravnatelj je poudaril, da si želi s svetom staršev konstruktivno sodelovati.
Za vodenje sveta staršev v prejšnjem šolskem letu se je zahvalil g. Dušanu Kunaverju. Povedal, je, da
66. člen Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja ter 13. člen poslovnika določata, da prvi sklic
seje sveta staršev opravi ravnatelj.
Člani so prejeli teden dni pred sejo vabilo z gradivom k posameznim točkam predlaganega
dnevnega reda:
1. Predstavitev novoizvoljenih članov sveta staršev in potrditev njihovih mandatov
2. Obravnava dopisa Inšpektorata RS za šolstvo in šport
3. Seznanitev s Poročilom o uresničitvi letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/19
4. Seznanitev in oblikovanje mnenja o Letnem delovnem načrtu šole za šolsko leto 2019/20
5. Poročilo o zagotavljanju pogojev nenasilja med učenci
6. Volitve predsednika in podpredsednika sveta staršev
7. Nadomestna izvolitev člana Upravnega odbora šolskega sklada
8. Predlogi in pobude
Na predlagani dnevni red je ravnatelj pred sejo na šolski elektronski naslov prejel pobude za
spremembo dnevnega reda, od katerih se je odločil upoštevati dve, in sicer:
b) da se 6. točka dnevnega reda obravnava kot 3., ostale si sledijo v napisanem vrstnem redu,
c) da ne potrjujemo mandatov članom sveta staršev.
b) V 18. členu poslovnika piše, da po ugotovitvi sestave sveta staršev steče postopek volitev
predsednika, ki prevzame vodenje seje. 2. točko dnevnega reda mora predstaviti ravnatelj, saj mu tako
veleva odločba inšpektorata. Zato je predlagal, da bi bile volitve predsednika in podpredsednika 3.
točka dnevnega reda. Z vodenjem seje do 6. točke dnevnega reda je želel zgolj olajšati delo novemu
predsedniku.
Danijelo Kure Kastelc je zanimalo, kdo je predlagal spremembe v dnevnem redu.
Ravnatelj je povedal, da je bil predlagatelj Krunoslav Bošnjak.
Člani sveta staršev so po kratki razpravi soglašali, da se 6. točka dnevnega reda obravnava kot 3.
Sklep b/1) Člani sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da se 6. točka dnevnega reda obravnava kot
3., naslednje pa sledijo, kot je bilo zapisano v predlogu dnevnega reda. Sejo vodi od 3. točke dalje
predsednik sveta staršev.
c) Ravnatelj je bil mnenja, da je mandate članom sveta staršev potrebno potrditi, saj se potrjujejo tudi
mandati občinskim svetnikom, poslancem. Gre zgolj za formalnost. Če člani tega ne bodo izvedli, je
potrebno spremeniti besedilo 1. točke dnevnega reda in sicer: Seznanitev z novoizvoljenimi člani sveta
staršev.
Martin Žepič je soglašal z ravnateljem, da bi mandate članom sveta staršev morali potrditi; v razpravi
so temu pritrdili tudi drugi člani sveta staršev.
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Sklep c/1) Člani sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da ostane besedilo 1. točke dnevnega reda
tako, kot je bilo zapisano v predlogu, in sicer: Predstavitev novoizvoljenih članov sveta staršev in
potrditev njihovih mandatov.
č) Ravnatelj je svet staršev pozval h glasovanju o celotnem dnevnem redu.
Sklep č/1) Člani sveta staršev so predlagani dnevni red, z izglasovano spremembo v vrstnem redu
obravnave 6. točke, ki je postala 3. točka dnevnega reda, soglasno potrdili.
Dnevni red 1. redne seje sveta staršev v šol. letu 2019/20 se torej glasi:
1. Predstavitev novoizvoljenih članov sveta staršev in potrditev njihovih mandatov
2. Obravnava dopisa Inšpektorata RS za šolstvo in šport
3. Volitve predsednika in podpredsednika sveta staršev
4. Seznanitev s Poročilom o uresničitvi letnega delovnega načrta šole za šol. leto 2018/19
5. Seznanitev in oblikovanje mnenja o Letnem delovnem načrtu šole za šol. leto 2019/20
6. Poročilo o zagotavljanju nenasilja med učenci
7. Nadomestna izvolitev člana Upravnega odbora šolskega sklada
8. Predlogi in pobude
Ravnatelj je predstavil posamezne člane sveta staršev. Ugotovil je, da na seji manjka samo Janja Plevnik
Radoš, predstavnica staršev 3. c razreda. Člane je pozval k potrditvi mandatov.
Sklep 1/1) Prisotni člani sveta staršev so potrdili mandate svetu staršev za šolsko leto 2019/20.
K točki 2) Ravnatelj je prebral odgovor Inšpektorata RS za šolstvo in šport v zvezi s pobudami, ki so se
nanašale na domnevne nepravilnosti v zvezi z delovnimi zvezki/učnimi gradivi oziroma njihovim
potrjevanjem. Predlagal je potrditev treh sklepov in sicer:
1. Svet staršev se je seznanil z dokumentom inšpektorata,
2. svet staršev je odločen spoštovati področno zakonodajo,
3. v zapisnik današnje seje se citirata 4. in 5. odstavek iz dopisa inšpektorata.
Sklep 2-1/1) Člani sveta staršev so soglasno potrdili, da so se seznanili z dopisom Inšpektorata RS za
šolstvo in šport v zvezi s pobudami, ki so se nanašale na domnevne nepravilnosti v zvezi z delovnimi
zvezki/učnimi gradivi oziroma njihovim potrjevanjem.
2-2 Danijela Kure Kastelc je menila, da sklepa št. 2 člani ne morejo sprejeti oziroma o tem odločati, saj
je spoštovanje zakonodaje samoumevno.
2-3 Jaka Birkelbach je menil, da je potrebno poslovnik »popraviti«, na kar opozarja dopis inšpektorata.
Z njim se je strinjal Martin Žepič, ki je menil, da je zapis potrebno spremeniti še pri nekaterih točkah v
poslovniku.
Dušan Kunaver je povedal, da je bil poslovnik sprejet prvič lansko šolsko leto v pomoč pri delovanju
sveta staršev. Je dokument, katerega vsebina se lahko spreminja, dopolnjuje. Zapis 15. točke je
napaka, ker je ostal enak, kot ga je imela v svojem dokumentu neka druga slovenska šola, ki ji je tako
odgovarjalo.
Marka Žafrana je zanimalo, ali ni bila zadeva z delovnimi zvezki rešena že lansko šolsko leto.
Dušan Kunaver je predlagal, da svet staršev potrdi zapisnik 3. dopisne seje sveta staršev.
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Ravnatelj je pojasnil, da tega zapisnika ne smejo potrditi, saj je v njem drugačen sklep kot v dopisu
inšpektorata. Lanski svet staršev je ignoriral mnenje odvetnika in mnenje inšpektorata, da je bil sklep
o nabavni ceni delovnih zvezkov že sprejet.
Dušan Kunaver je povedal, da mnenja niso ignorirali, pač pa so želeli dobiti dodatno mnenje ministrstva
zato, da bodo delali transparentno.
Danijela Kure Kastelc je menila, da bi morali to zgodbo iz lanskega šolskega leta zaključiti.
Marko Žafran je dodal, da imamo v tem šolskem letu v zvezi s soglasjem predlogu delovnih zvezkov
časa še do 10. junija. Predlagal je, da se o tej temi svet staršev pogovarja na naslednji seji.
Andrej Kmetič je rekel, da bi sklep morali sprejeti, predvsem zato, ker se delovni zvezki že uporabljajo.
Ravnatelj je menil, da morajo starši izraziti svoje mnenje glede delovnih zvezkov, ne pa delati
primerjave z ostalimi šolami.
Blanka Borin Buljan je povedala, da obstajajo šole, ki imajo samo štiri DZ, in tiste, ki jih imajo veliko, pri
vseh predmetih. To smatrajo kot nadstandard. Starši se morajo odločiti, koliko in kaj želijo omogočiti
svojim otrokom.
Cena DZ je po državi enaka, razlika je v številu po posameznih šolah. Potrebno je skrajšati nabor, da bo
cena nižja.
Krunoslav Bošnjak je pripomnil, da veliko število delovnih zvezkov ni sorazmerno z boljšim učnim
uspehom.
Dušan Kunaver se je strinjal, da DZ ni merilo za znanje otroka, ampak učbenik. Pretehtati morajo
argumenti, zato se morajo starši o naboru DZ pogovarjati z učitelji.
Ravnatelj je razložil staršem, da mora ravnatelj do 10. 6. dobiti soglasje sveta staršev o skupni nabavni
ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. Soglasje je bilo izglasovano, vendar tega sklepa ni
zapisanega v nobenem zapisniku. Seje, ki so jih imeli v svetu staršev po 10. 6. v zvezi z DZ in učnimi
gradivi, v skladu z mnenjem inšpektorata, niso relevantne. Zato prosi, da se že sprejeti sklep o skupni
nabavni ceni delovnih zvezkov zapiše v zapisnik.
Krunoslav Bošnjak je vprašal, o kateri ceni sprejemajo sklep člani sveta staršev.
Ravnatelj je povedal, da je to izglasovana skupna nabavna cena 888 EUR.
Sklep 2-3a/1 Člani sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da se v zapisnik citirata 4. in 5. odstavek
dopisa Inšpektorata RS za šolstvo in šport z dne 20. 8. 2019, št. 20102-274-2019/3, ki pravita:
Poslovnik o delu sveta staršev v 15. členu določa, da je ustrezno predlagan sklep (na dopisni seji) sprejet,
če v določenem roku proti predlogu ne glasuje več kot polovica predstavnikov. Na dopisni seji od 5. 6.
do 10. 6. so člani Sveta staršev glasovali o predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv. Rezultati glasovanja te dopisne seje so bili: ZA je glasovalo 7 članov Sveta staršev, PROTI
pa so glasovali 4 člani. Drugi člani so bili vzdržani oziroma niso glasovali.
Sklep je bil tako ustrezno sprejet, saj so proti predlogu glasovali samo 4 člani sveta staršev.
Ravnatelj je v skladu s pozivom inšpektorata člane pozval k razpravi o poslovniku.
Dušan Kunaver: vsak naj ga prebere in poda svoje pripombe.
Roman Plut je poudaril, da je to prvi poslovnik, saj ga do sedaj svet staršev ni imel.
Andrej Kmetič je menil, da svet staršev mora imeti svoj poslovnik, vsebino pa je potrebno pravno
preveriti.
Dušan Kunaver: 15. člen, v katerem piše, da glas vzdržanih velja za pozitivnega, je lapsus.
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Blanka Borin Buljan je podvomila, ali lahko člani sveta staršev prevzamejo odgovornost za vsebino
poslovnika. Pregledati bi ga moral pravnik, da ne bi prihajalo do takih lapsusov v bodoče.
Martin Žepič je opazil še nekaj nejasnosti v vsebini, predlagal je izredno sejo, na kateri bi dorekli
poslovnik.
Danijela Kure Kastelc je vprašala, ali ima šola denar za plačilo pravnika. Ravnatelj je odgovoril, da bi
šola denar zagotovila.
Andrej Kmetič: glede na vsebino odgovora inšpektorata bi bilo potrebno poslovnik dati v presojo
pravniku.
Ravnatelj je pojasnil, da poslovnik ni obvezen dokument sveta staršev. Noben zakon ga ne predpisuje,
je pa seveda dobrodošla pomoč pri delu. Svet staršev je do lanskega leta uspešno deloval brez njega
in zelo dobro sodeloval s šolo. Zgradila se je telovadnica, prizidek k šoli.
Gordana Mikunovič: pravna pomoč v primeru presoje poslovnika in v nekaterih primerih v šoli v
lanskem šolskem letu se ji zdi neprimerna, denar bi lahko namenili za bolj bogato malico otrok, ko so
na dejavnostih izven šolske stavbe in šolsko malico vzamejo s seboj.
Roman Plut je menil, da večjih napak v poslovniku ni, razen te v razlagi volilnega izida na redni ali
dopisni seji.
Danijela Kure Kastelc je predlagala, da svet staršev pripravi osnutek sprememb poslovnika, potem ga
da šola v presojo pravniku.
Gordana Mikunovič: poslovnik naj bo sestavljen v prid staršem, ne pa šoli.
Ravnatelj je vprašal, ali imajo starši drugačen cilj kot šola. Menil je, da imata šola in svet staršev isti cilj.
Gordana Mikunovič: svet staršev do lani ni imel v zapisnikih zapisanih nobenih sklepov.
Sonja Pavše Grabrijan je odločno nasprotovala mnenju Gordane Mikunovič. V svetu staršev je že nekaj
let in stanje pozna. Zapisniki so bili vedno zapisani, prav tako sklepi, ki so jih oblikovali na posameznih
sejah.
Dušan Kunaver je predlagal, naj vsak član sveta staršev prebere poslovnik in s svojimi predlogi preko
e-pošte sodeluje v skupini z ostalimi člani, ko bodo poenotili stališča.
Danijela Kure Kastelc je podala predlog, ki so ga soglasno potrdili vsi člani sveta staršev.
Sklep 2-3b/1) Svet staršev predlaga novemu predsedniku, da poskrbi, da se poslovnik ustrezno dopolni
in korigira v skladu s pripombami sveta staršev.
K točki 3)
a) Ravnatelj je povedal, da je o volitvah predsednika in podpredsednika sveta staršev zapisano v
8. in 11. členu poslovnika, o načinu glasovanja pa je zapisano v 22. členu. Člani se morajo
odločiti za javne ali tajne volitve.
Po razpravi so člani sveta staršev glasovali in sprejeli
Sklep 3a/1 Z 22. glasovi za in 1 glasom proti so člani sveta staršev sprejeli sklep o javnih volitvah
predsednika in podpredsednika sveta staršev.
b) Ravnatelj je člane pozval k predlogom za predsednika.
Vesna Müller je predlagala Andreja Kmetiča. Ta je kandidaturo sprejel.
Ivan Vergot in Jasmin Selimović sta predlagala Jako Birkelbacha, ki je soglašal s kandidaturo.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Člani sveta staršev so javno glasovali, najprej za Jako Birkelbacha, ki je dobil 11 glasov, nato še za
Andreja Kmetiča, ki je ravno tako prejel 11 glasov.
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Dušan Kunaver je predlagal, naj o izvolitvi odloči žreb.
Ravnatelj je žrebal in razglasil, da je predsednik sveta staršev v šolskem letu 2019/20 Andrej Kmetič.
Člani sveta staršev so predlagali Jako Birkelbacha za podpredsednika sveta staršev. Vsi so s predlogom
soglašali.
Sklep 3b/1) Predsednik sveta staršev v šol. letu 2019/20 je Andrej Kmetič, podpredsednik sveta staršev
pa Jaka Birkelbach.
Ravnatelj je obema čestital, zaželel dobro delo in skupaj z vodstvom šole skrb za razvoj šole in šolstva
nasploh.
Vodenje seje je prevzel predsednik Andrej Kmetič.
K točki 4) Poročilo o uresničitvi LDN za šol. leto 2018/19 je podal ravnatelj Boris Mužar (poročilo
priloga).
Dušan Kunaver je želel podrobnejše poročilo o sodelovanju s starši, ravnatelj je prebral ta del iz poročila
(str. 94, 95).
Gordano Mikunovič je zanimalo; če je hospitiranje osnovna naloga ravnatelja, ali je dopustno, da to
prenaša na učitelje.
Ravnatelj je pojasnil, da je tak način hospitacij uvedel pred par leti. Prepričan je, da učitelji pridobijo
novih izkušenj, znanj, idej za svoje delo. Ohranja pa hospitiranje pri učiteljih začetnikih. Sam je več kot
dve desetletji hospitiral pri vseh učiteljicah in učiteljih in tako njihovo delo odlično spoznal.
Tatjana Muhič: tudi na drugih šolah potekajo hospitacije na ta način.
Dušan Kunaverja je zanimalo, kakšen postopek je opravila šola glede na nasilje staršev nad učencem,
ki se je zgodilo pred tremi dnevi.
Bernarda Starašinič je pojasnila, da je svetovalna delavka Tatjana Pašič opravila vse postopke, ki so
potrebni ob obravnavi takega dogodka (policija, starši).
Vesna Müller je povedala, da so učenci domov prinesli zloženke o elektromagnetnem sevanju. V
povezavi s tem jo je zanimalo, ali WIFI deluje neprenehoma.
Ravnatelj je povedal, da je bil WIFI postavljen v okviru projekta MIZŠ in upa, da deluje varno.
Sonja Pavše Grabrijan je pojasnila, da je elektromagnetno sevanje večje, če je signal šibkejši.
Po razpravi so člani sprejeli
Sklep 4/1 Člani sveta staršev so se seznanili s Poročilom o uresničitvi letnega delovnega načrta šole za
šolsko leto 2018/19.
K točki 5) Tudi Letni delovni načrt za šol. leto 2019/20 je predstavil ravnatelj.
Posebej je poudaril delovanje šolskega sklada, ki je v zadnjem tednu, odkar smo poslali prošnje za
donacije, pa do danes, postal bogatejši za okoli 500 EUR, ki jih bomo dodali še približno 1.600 EUR, ki
smo jih pridobili iz drugih virov.
Maja Schweiger je predlagala delitev učencev pri izbirnem predmetu računalništvo, saj je v skupini 27
otrok. Bolje bi jih bilo deliti v turnus (vsaka skupina 1x na 14 dni), saj delo dveh učencev za enim
računalnikom ni primerno.
Ravnatelj je povedal, da imamo težave s kadrom, saj je računalničarka zaposlena na naši šoli le v obsegu
0,55 delovnega časa – za poučevanje in tudi vzdrževanje vseh elektronskih naprav in programov.
Marko Žafran je povedal, da je za ekskurzijo v London v zimskih počitnicah, za katero so učenci iz šole
domov prinesli ponudbo agencije Twin, pridobil še ponudbi Kompasa in Sončka. Ena je cenejša za enak
obseg storitev, oziroma še večerjo, druga pa je za enako cena in večerjo 1 dan daljša.
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Ravnatelj je povedal, da organizacijo ekskurzije vsako leto prepusti učiteljicam, ki bodo spremljale
učence. Njim bomo posredovali konkurenčne ponudbe in telefon g. Žafrana, da se bodo dogovarjali
naprej.
Ob 20.00 so sejo zapustile Vesna Müller, Sanela Nikolić Nasić in Sonja Glavica.
Roman Plut je vprašal, ali še vedno merimo vrednosti radona v 1. razredih oziroma ali še vedno
predstavlja težavo.
Ravnatelj je pojasnil, da je s tem problemom seznanil Občino Črnomelj in se dogovoril z Jožetom
Migaličem in Vladko Peteh Kostelec, da v kratkem prideta v šolo na razgovor o tej temi.
Po razpravi so člani sveta staršev sprejeli
Sklep 5/1) Člani sveta staršev so se seznanili z Letnim delovnim načrtom šole za šolsko leto 2019/20.
Ob 20.05 je sejo zapustil Branko Kambič.
K točki 6) Poročilo o zagotavljanju pogojev nenasilja med učenci je predstavila pomočnica ravnatelja
Bernarda Starašinič (priloženo).
Ob 20.10 je sejo zapustila Danijela Kure Kastelc.
Marijana Alibegić je izrazila skrb za varnost izven šole in sicer pri prečkanju ceste na Kolodvorski ulici.
Prehod za pešce je neosvetljen, vozniška kultura zelo nizka. Ne ustavljajo pred prehodom, prehitevajo
ustavljena vozila pred prehodom.
Andrej Kmetič: tudi sam je že naletel na podobne situacije na tem delu Kolodvorske ulice.
Martin Žepič je pojasnil, da je Kolodvorska cesta v tem delu in še naprej označena kot črna točka.
Občina že 10 let izvaja projekt razsvetljave, ki še ni izdelan.
Kristina Zajc je povedala, da je Kolodvorska cesta državna cesta, zato občina pristojnosti za spremembo
režima nima.
Jasmin Selimović je predlagal položitev cestnih grbin (ležeči policaji), Marko Žafran pa zmanjšanje
dovoljene hitrosti na tem območju.
Ob 20.35 je sejo zapustil Jasmin Selimović.
Po razpravi o možnostih in pristojnostih, ki jih ima svet staršev v zvezi z opozarjanjem na varnost otrok,
je Krunoslav Bošnjak predlagal, da svet staršev svojo prošnjo v zvezi z varnostjo otrok v prometu naslovi
na svet zavoda, ki bo o tem obvestil pristojne, člani sveta staršev so s predlogom soglašali.
Sklep 6/1) Člani sveta staršev so se seznanili s poročilom o zagotavljanju pogojev nenasilja med učenci.
Kristina Zajc je vprašala, kako bo šola preprečila tak in podoben načina vandalizma, kot se je pojavil
zadnji dan v avgustu pred začetkom pouka.
Ravnatelj je povedal, da se pred šolo in za njo večinoma v večernem času in med vikendom zbirajo
mladi, tam popivajo, smetijo, delajo škodo na šolski stavbi in njeni okolici, motijo javni red in mir.
Čeravno je šolska stavba pod videonadzorom, se skrijejo za kapucami ali zamaknejo na mesto, kjer jih
kamera ne doseže. Policija jih iz javne površine ne sme spoditi. Rešitev bi bila ograjena šolska stavba,
potem bi imela policija večje pristojnosti. Konkreten primer vandalizma smo prijavili policiji.
K točki 7) Sonja Pavše Grabrijan, ki je predsednica Upravnega odbora šolskega sklada, je povedala, da
je odstopil član Gregor Žalec. Ker v letošnjem letu ni več v svetu staršev, tudi v UO ne more več biti.
Potrebno je izvoliti nadomestnega člana. Šolski sklad je glavnino dela že opravil. Naslednjo sejo bo imel,
ko bo obravnaval prošnje staršev za pomoč pri financiranju šole v naravi, bivanja v CŠOD oz. drugih
dejavnosti v skladu s pravilnikom.
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Po razpravi so člani sveta staršev v UO šolskega sklada predlagali Majo Schweiger, ki je kandidaturo
sprejela.
Sklep 7/1 Člani sveta staršev so za nadomestno članico UO šolskega sklada soglasno izvolili Majo
Schweiger.
K točki 8)
a) Martin žepič je predlagal, da bi učitelji staršem na govorilnih urah povedali tudi dobre stvari o
njihovih otrocih, ne samo slabih.
Kristina Zajc se s tem mnenjem ni strinjala. Po njenih izkušnjah razredniki staršem sporočijo slabše, pa
tudi dobre stvari, ki jih opazijo pri otroku.
b) Marko Žafran je pridobil dve ponudbi za fotografiranje učencev. Šolo je zaprosil, da mu
posreduje še kontakt fotografa, ki je učence fotografiral lansko leto. O ponudbah bo obvestil
ostale starše. Tajnica je obljubila, da mu bo kontakt naslednji dan posredovala in predala
ponudbi Kompasa in Sončka za ekskurzijo v London učiteljicam, k organizirajo ekskurzijo.
c) Sonja Pavše Grabrijan je predlagala, da bi bil razpored kontrolnih nalog, ki je objavljen v šoli na
oglasni deski, objavljen tudi na šolski spletni strani (odgovor smo članom sveta staršev
posredovali v petek, 27. 9. 2019).
č) Sonja Pavše Grabrijan je do naslednje seje prosila odgovor na vprašanje, kako je predviden
razvoj spletnih učilnic, ki jih imamo na šolski spletni strani.
Ob 20.55 je sejo zapustila Gordana Mikunovič.
d) Ivan Vergot je vprašal, ali so res vse šole v Sloveniji prejele ponudbo za obisk tekem evropskega
prvenstva v odbojki v Ljubljani.
Ravnatelj je potrdil, da je to res. Učencem in staršem te možnosti nismo predstavili, saj nismo želeli
povzročati dodatnih finančnih stroškov. Starši morajo povedati, v kakšnem obsegu si želijo dodatnih
dejavnosti. Težko je vsem ugoditi, saj so se v preteklosti že pojavljali očitki, da jim ponujamo preveč.

Seja je bila končana ob 21.00.

Predsednik sveta staršev Andrej Kmetič _____________________________

Zapisala Vladka Schweiger _______________________________________
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