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Svet staršev 

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško 

Šolska ulica 1, 8270 Krško 

 Tel.: 07 49 11 300 

 Fax: 07 49 11 323 

Krško, 25. 09. 2017  
  

 

 ZAPISNIK 

1. seje Sveta staršev, ki je potekala v ponedeljek, 25. 09. 2017, 

s pričetkom ob 18. uri v zbornici šole 
 

Prisotni člani: Glej prilogo Lista prisotnosti  

Prisotni predstavniki šole: Valentina Gerjevič – ravnateljica, Urška Breznikar – pomočnica 
ravnateljice, Andreja Budna – pomočnica ravnateljice, Andreja Rihter – predsednica Sveta 
šole, Marta Kožar – pedagoginja, Nataša Škrabar – zagotavljanje prometne varnosti 
 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Obravnava in sprejem osnutka zapisnika 14. seje Sveta staršev 
2. Poročilo seje Sveta šole 
3. Poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2016/2017. 
4. Predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2017/2018. 
5. Načrt varnih šolskih poti 
6. Vprašanja, pobude in predlogi 
7. Razno 

 
 

K 1. točki: 

Predlagani dnevni red 1. seje in osnutek zapisnika 14. seje Sveta staršev sta bila soglasno 

sprejeta. 

 

K 2. točki: 

Predsednica sveta zavoda je podala poročilo seje sveta šole z dne 11.9.2017, kjer so bili 
prisotni stari in novi člani Sveta. 



 Stran 2 od 3

Razprave ni bilo zato se je točka zaključila. 

K 3. točki: 

Ravnateljica ga. Valentina Gerjevič je predstavila poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija 
Dalmatina Krško za šolsko leto 2016/2017. Poročilo se nahaja v prilogi. 

Po predstavitvi poročila je sledila obravnava, kjer je g. Ivan Učanjšek (8c) opozoril na nekaj 
napak v poročilu, predvsem slovničnih in nepravilne letnice. 

Sledilo je še vprašanje g. Ivana Učanjšek (8c) kako se smatra rezultat povprečne ocene v šoli 
od 3,7 do 4,4. Odgovor ravnateljice je bil, da šola smatra ta rezultat kot dober in kot izraz 
znanja šolarjev.  

Opozoril je tudi na razkorak med šolskimi ocenami in rezultatih na NPZ (nacionalno 
preverjanje znanja). Ravnateljica je priznala, da je NPZ »rak rana« šole, da so letos temeljito 
preučili in analizirali naloge in odstopanja in da dobo ugotovitve umestili v delo učiteljev. 

Nadalje je še g. Ivan Učanjšek (8c) vprašal, če je to mogoče da res 60% otrok dobiva 
subvencionirano malico, ga. ravnateljica je odgovorila, da je to resničen podatek. 

Izpostavljeni so bili tudi »statusi športnikov«, njihova smiselnost, saj se njihovo število 
povečuje in starost pada (status že v 4. , 5. razredu). 

Opravljane domačih nalog in s tem starševski nadzor nad delom v šoli pada, zato se bodo 
strokovni delavci poglobljeno zavzemali za doslednejše opravljanje in sodelovanje glede 
domačih zadolžitev. Vse več pa je tudi odsotnosti učencev pri dnevih dejavnosti, kar pa je 
tudi povezano z odgovornostjo in prioritetami staršev.  

S tem se je razprava končala in točka zaključila. 

 

K 4. točki: 

Ravnateljica ga. Valentina Gerjevič je predstavila predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za 
šolsko leto 2017/2018. Predlog LDN se nahaja v prilogi. 

Razprave ni bilo zato se je točka zaključila. 

 

K 5. točki: 

Ga. Nataša Škrabar, ki na šoli skrbi za zagotavljanje prometne varnosti, je predstavila načrt 
šolskih poti. Med temi potmi je izpostavila novo prometno ureditev na Zdolski cesti pred 
šolo, s ciljem večje varnosti otrok na poti v šolo in domov. S pisano ureditvijo območja šole 
se voznike opomni, da hitrost in način vožnje prilagodijo okoliščinam na cesti (območje šole 
in poti v šolo).  

Izpostavila je še vlogo staršev, saj smo starši vzgled otrokom. 

Razprave ni bilo zato se je točka zaključila. 
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K 6. točki: 

Na začetku te točke je predsednica Sveta staršev ga. Metka Uršič pozvala predstavnike 
staršev oddelkov, da bolj kompleksna vprašanja pošljejo kakšen dan pred sejo na njen 
elektronski naslov, da se že pred sejo pripravijo odgovori. 

   

 Predstavnik/co 5č razreda je zanimalo zakaj so Izjavo za varstvo vozačev moral podpisati 

samo starši vozačev in ne starši vseh učencev. Ravnateljica ga. Valentina Gerjevič je 

obrazložila, da je varstvo vozačev posebej organizirano in vozačeva naloga je obveščanje 

šole, da šola ve kje se otrok nahaja in da šola ne more prevzeti odgovornosti za vozača v 

kolikor je le ta že zapustil šolo (glasbena šola, verouk…). Ko učenec zapusti šolo in gre na 

izven šolsko dejavnost, šola zanj ne odgovarja. Učenec vozač lahko pride nazaj na šolski 

prevoz, na podlagi prevzema odgovornosti staršev. 

 Predstavnik/co 2a je podala pobudo, da roditeljski sestanki niso na isti dan in isto uro za 

vse razrede. Ravnateljica ga. Valentina Gerjevič je odgovorila, da se je letos šola zelo 

potrudila, da so izvedli sestanke v treh dneh in ob različnih urah in da se bo trudila še 

naprej. Septembrska izvedba je bila učinkovita in predlagamo, da postane stalnica, v 

največji možni meri. 

 Predstavnik/co 3a je podala predlog, da ni za vsak športni dan ista malica, ampak 

raznolika.  

 Predstavnik/co 5a je podal pobudo, da se odhod avtobusa za smer Pijavško iz 13:30 ure, 

prestavi vsaj na 13:40 uro, da lahko na ta avtobus pridejo tudi otroci, ki imajo pouk do 

13:30 ure. Ravnateljica ga. Valentina Gerjevič je povedala, da šola na urnike avtobusov 

nima veliko vpliva, se bo pa šola pozanimala, če je mogoče kaj storiti. 

 Predstavnico 4.c razreda je zanimalo, zakaj otroci, kateri imajo torbe s koleščki, le te ne 

smejo vleči po šoli, ampak jih morajo nositi. Ravnateljica ga. Valentina Gerjevič je 

odgovorila, da se je šola tako dogovorila, zaradi varnosti. 

 S strani predstavnika 9b in 9c razreda je prišla pohvala šoli za odlično izpeljano Strokovno 

ekskurzijo v Celovec. 

 Predstavnik 8.c razreda je zaželel kolektivu veliko uspeha in pohvalil LDN. 

 Predstavnico 8.b razreda je zanimala statistika kosila, namreč nekateri starši se po njenih 

informacijah odjavljajo od kosila zaradi slabe hrane. Ravnateljica ga. Valentina Gerjevič je 

odgovorila, da se čedalje več otrok odloča za kosilo in ne obratno. 

S tem se je razprava končala in točka zaključila. 

 

K 7. točki: 
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Ravnateljica ga. Valentina Gerjevič je podala vprašanje če bi bili starši pripravljeni dodati 
kakšen EUR za šolski sklad pri mesečni položnici. Do naslednje seje bo šola pripravila osnutek 
predloga in ga bo Metka Uršič pred sejo poslala v vpogled in debato.  

Predsednica sveta staršev se je vsem prisotnim zahvalila za udeležbo in s tem zaključila 1 
sejo. 

Sejo smo zaključili ob 19:35. 

 

Zapisal:           Predsednica Sveta staršev: 

Peter Katič Metka Uršič 


