
ZAPISNIK 
 
 

4. seje Sveta šole, ki je potekala v torek, 25. 9. 2018, ob 18.00 uri, v zbornici šole. 
 
Prisotni:     
    
Člani Sveta šole:  
Katja Volčanjk, Helena Drakulić, Marija Meh, Urška Erjavšek, Nataša Škrabar, Metka Uršič, Katja Šribar, 
Dušan Valentinc, Davorin Dimič, Nataša Obradović 
 
Na seji so bile prisotne tudi: ravnateljica – Valentina Gerjevič, pomočnici ravnateljice - Urška Breznikar 
in Andreja Budna, zapisnikarica – Melita Županc.  
                  
Opravičeno odsotni: Marjana Planinc. 
 
Dnevni red: 

  

1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta šole 

2. Poročilo s seje Sveta staršev 

3. Sprejem Poročila o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2017/2018 

4. Predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2018/2019 

5. Predlogi, pobude in vprašanja 

6. Razno 

 

Predsednica Sveta šole, ga. Katja Volčanjk, je vse prisotne pozdravila, ugotovila sklepčnost ter  
prisotne člane seznanila z dnevnim redom. Člani sveta šole so dnevni red soglasno potrdili. 
 

Ad. 1 

 

Člani Sveta šole so zapisnik iz tretje seje, ki je bila 28. 5. 2018, prejeli po elektronski pošti. Z dvigom rok 

so ga soglasno sprejeli. 

 

SKLEP 4/14 : Zapisnik 3. seje Sveta šole je bil soglasno sprejet. Objavljen bo na šolski spletni strani. 

 

 

Ad. 2 

 

Ga Katja Volčanjk je prosila ga. Metko Uršič za poročilo s seje Sveta staršev, ki je potekala 25. 9. 2018 

pred sejo Sveta šole.  

Ga. Metka Uršič je na kratko povzela teme, ki so jih obravnavali na seji Sveta staršev. Povedala je, da 

jim je gospa ravnateljica najprej predstavila poročilo LDN 2017/2018 in predlog LDN 2018/2019. Nato 

pa so se pogovarjali o izostankih, NPZ-jih, dnevih dejavnosti. Izpostavili so problematiko na parkirišču, 

kjer starši predvsem v jutranjih urah ovirajo promet. Porodila se jim je ideja o postavitvi rondoja, kjer bi 

lahko starši ustavili, spustili otroka iz avtomobila in odpeljali. Na seji so se pogovarjali tudi o klimatskih 

napravah, najprej se bodo v razredih merile temperature nato pa se bo primerno ukrepalo. Ga. Metka 

Uršič je še dodala, da je pogovor na seji tekel tudi o varstvu vozačev, jutranji gneči in o tem, da so 

nekateri mnenja, da je šola precej odprta in da se starši po njej lahko nemoteno gibljejo. 



 

Ad. 3 

 

Ravnateljica, ga. Valentina Gerjevič je kratko in jedrnato predstavila Poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija 

Dalmatina Krško za šolsko leto 2017/2018. Povedala je, da je šola sledila poslanstvu in zadevam, ki so si 

jih zadali že v lanskem šolskem letu in da so bili zelo uspešni. Svet staršev se je sestal dvakrat, Svet šole 

pa trikrat. Dodala je, da je šolski sklad na šoli zelo dejaven, tudi starši prispevajo in pomagajo. Finančna 

sredstva iz sklada se porabijo za učence, ki se sicer ne bi mogli udeležiti nekaterih dejavnosti in za 

financiranje dela dodatnega učitelja športa v drugem in tretjem razredu. Ravnateljica je omenila tudi 

šolsko skupnost, ki je na šoli zelo uspešna. Vodita jo ga. Maja Mirt Jakše in ga. Simona Žarn. Učenci se 

povezujejo in dajejo konkretne predloge, katerim prisluhnemo in jih tudi upoštevamo. Ga. ravnateljica 

je nato podala še nekaj podatkov o številu vpisanih otrok, številu ponavljalcev, izostankih od pouka. 

Povedala je, da je bila realizacija pouka uspešno izvedena, prav tako dodatni in dopolnilni pouk, da je 

bilo izvedenih nekaj celodnevnih dni dejavnosti (Športofešta, Hiška eksperimentov) in da se je izvajalo 

veliko interesnih dejavnosti. Omenila je tudi rezultate NPZ in poudarila, da je šola na dobri poti ter, da 

je že pripravljenih nekaj načrtov glede sprememb in izboljšav. Na koncu je ga. ravnateljica podala še 

nekaj informacij glede vseh projektov, ki so bili izvedeni v šolskem letu 2017/2018 in povedala, da se je 

šola veliko ukvarjala tudi z nadarjenimi učenci. Bili so na taboru nadarjenih, udeležili so se tekmovanj, 

kjer so dosegli veliko dobrih uspehov. 

 

Ga. Metka Uršič je podala mnenje, da je šola vključena v zelo veliko projektov, da so zaradi tega 

preobremenjeni učitelji in da nato zmanjka časa za poučevanje. 

 

Ga. Valentina Gerjevič je odgovorila, da  se učitelji lahko sami odločijo za sodelovanje v projektih. Nato 

učitelji skušajo vnesti te vsebine v pouk in povežejo delo na projektu s poukom.  

 

Ga. Urška Erjavšek in ga. Marija Meh sta dodali, da se učitelji res sami odločajo za sodelovanje v 

projektih. Odločijo se za projekte, ki jih lahko vključijo v svoj pouk. Veliko stvari počnejo že spontano, 

dodatno delo jim večinoma predstavlja le izpolnjevanje dokumentacije. 

 

G. Dimič se je osredotočil na poročilo o rezultatih NPZ. Menil je, da niso dobri.  

 

Ga. ravnateljica je odgovorila, da so naredili obširno analizo NPZ. Naredili so jo vsi strokovni aktivi. 

Narejena je bila na osnovi oddelkov, po predmetih, po učencih in po nalogah. Ugotovili so, da so pri 

matematiki nekaterim delale težave osnovne zadeve, pri angleščini so imeli težave zaradi dolgih 

besedil, predvsem pa so ugotovili, da otroci niso dovolj motivirani. 

 

Ga. Metka Uršič je odgovorila, da glede poročila o rezultatih NPZ pričakuje odgovor o tem, kaj 

konkretno bodo učitelji naredili za boljše rezultate. 

 

Ga. Katja Volčanjk je pripomnila, da ne glede na rezultate NPZ v OŠ, naši učenci na srednjih šolah 

dosegajo zelo dobre rezultate. 

 

SKLEP 4/15 : Svet šole je soglasno sprejel Poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za 

šolsko leto 2017/2018. 

 



 

 

Ad. 4 

 

Ga. ravnateljica je predstavila Predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2018/2019. Svet 

šole je seznanila z nekaj osnovnimi podatki, kot je število učencev, število oddelkov. Omenila je novost 

tega leta in sicer izvajanje vsebinsko razširjenega programa RaP, omenila je tudi, da ima šola letos prvi 

primer šolanja na domu. Povedala je, da bo šola nadaljevala z aktivnostmi, ki jih je prepoznala kot 

dobre in uspešne. Poudarek bo na dobrem načrtovanju, formativnem spremljanju, projektih, ki širijo 

znanje otrok, sodelovanju s starši, svetom šole in drugimi institucijami. Povedala je tudi, da bo šola 

izpeljala šole v naravi, tabor za nadarjene, predvsem pa se bodo posvečali varnemu ter spodbudnemu 

učnemu okolju. S tem namenom bodo izvajali preventivni program Cap v drugem in tretjem razredu ter 

delavnice v sodelovanju s policijo v višjih razredih. 

 

SKLEP 4/116 : Svet šole je soglasno sprejel Letni delovni načrt OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko 

leto 2018/2019. 

 

 

Ad. 5 

 

Ga. Katja Volčanjk je podala predlog, da bi se naslednjič seji Sveta staršev in Sveta šole združili ali pa bi 

se izvedli v dveh dneh. Razlog je predvsem ta, ker nekateri sodelujejo pri obeh sejah.   

 

Svet šole je bil mnenja, da o tem predlogu premislimo do septembrske seje, saj seja Sveta staršev v 

februarju ni obvezna. 

 

Ad. 6 

 

Gospa Katja Volčanjk ugotavlja, da smo izčrpali vse točke dnevnega reda, zato zaključuje sejo in se 

vsem zahvaljuje za udeležbo in konstruktivno sodelovanje. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.  
 
 
Zapisala:         Predsednica SŠ: 
 
Melita Županc                     Katja Volčanjk   
 


