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Datum: 20. 2. 2012 
 
 
Zapisnik  drugega  sestanek Sveta staršev, ki je bil v sredo, 15. februarja 2012, ob 17.00, v 
jedilnici matične šole. 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka. 
3. Poročilo o delu šolskega sklada (Nevenka Turnšek). 
4. Učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju (Savina Radišek Kuhar). 
5. Informacija o zimski in poletni šoli v naravi (Ljudmila Pušnik). 
6. Pridobitev mnenj o oblikah diferenciacije za šolsko leto 2012/2013. 
7. Izvolitev predstavnikov v svet zavoda (Lidija Šober Nemec). 
8. Razno. 
 
K točki 1: 

Sestanek je vodila predsednica sveta staršev ga. Lidija Šober Nemec. Prisotnih je bilo 25 
staršev, 8 staršev se je opravičilo, 4 starši izostanka niso opravičili. 
 
K točki 2 

Ga. Šober Nemec  je prebrala sklepe zapisnika s 1. sestanka. Zapisnik je bil s strani staršev 
potrjen. 
 
V zapisniku je bil pod 7. točko s strani staršev izpostavljen problem discipline in dela v OPB 
4 na matični šoli. Ravnateljica je člane sveta staršev obvestila, da je z delavcem opravila 
razgovor, izvedla spremljavo dela in ga pozvala, da skliče roditeljski sestanek. Sklican je bil 
10. 11. 2011. Delavec je predstavil svoje delo v oddelku in pozval starše, da posredujejo svoja 
mnenja in predloge. Udeležba na sestanku je bila nizka. Posebnih predlogov in mnenj s strani 
staršev ni bilo. 
 
Prav tako so starši izrazili skrb o teži šolskih torb učencev 4. razreda.  Ravnateljica je 
povedala, da je opravila razgovor z vsemi razredniki 4. razreda in jih pozvala, da 
razbremenijo torbe učencev, da le-ti v največji možni meri lahko puščajo učbenike doma oz. v 
šoli. Gospa Irena Namestnik, skrbnica učbeniškega sklada, je posredovala informacijo o 
nabavi učbenikov NIT za na klop. Tako učencem teh učbenikov ni potrebno nositi v šolo. 
 
Željen ogled lokacije zimske šole v naravi v Logarski dolini  pa je zaradi obilice snega in 
slabših prometnih povezav v torek, 7. februarja, odpadel. 
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K točki 3 

Poročilo o delu šolskega sklada in plan za leto 2012 je posredovala predsednica šolskega 
sklada, ga. Nevenka Turnšek.  
Denar  je bil porabljen v skladu v pravilnikom. Starši so bili seznanjeni s stanjem računa na 
dan 31. 12. 2011.  Vsi starši učencev naše šole so prejeli položnice z izpisanim zneskom 10 €, 
kar pomeni prostovoljni prispevek v sklad, iz tega namena je v skladu 2.628,97 €. 
Šolski sklad je nudil pomoč učencem v višini 791,40 €. 
1. 12. 2011 je bil na pobudo UO šolskega sklada in v organizaciji ga. Nevenke Turnšek 
izveden dobrodelni koncert Varna igra – srečno srce v dvorani Tri lilije.  
Starši so organizacijo in izvedbo pohvalili, predvsem ga. Turnšek, ki je bila idejni vodja 
projekta. 
O porabi denarja za obnovo igral, kar je bil namen koncerta, bodo starši obveščeni na spletnih 
straneh šole in na roditeljskih sestankih.  
 
K točki 4 

Ob odsotnosti ga. Savine Radišek Kuhar je poročilo o učnem uspehu v 1. ocenjevalnem 
obdobju podala ga. ravnateljica.  
Od 735 učencev je 32 učencev negativno ocenjenih, kar je 95,6 % uspešnost. Izostanek od 
pouka na učenca je bil v petih mesecih povprečno  19,67 ur. 
 
Gospod Boštjan Vrščaj je izpostavil problem podeljevanja bronastih, srebrnih in zlatih znakov 
Primoža Trubarja. 
Ravnateljica je starše obvestila o sklepu učiteljskega zbora o spremenjenih pogojih za 
pridobitev srebrnega in zlatega znaka PT: 
• srebrni znak Primoža Trubarja prejme učenec v 6. razredu, ki ima od 4. r do 6. r 

povprečno oceno 4,5 ali več; 
• zlati znak Primoža Trubarja prejme učenec, ki ima od 4. do 9. r. odličen uspeh ali 

povprečno oceno 4,5 ali več. 
 

Drugo leto se ocenjevanje prične že v 3. r, zato se kriteriji postavijo za razred nižje.  
 
Razvila se je še razprava o: 
• popravljavcih nalog na tekmovanjih za Cankarjevo priznanje, 
• možnosti spremljanja uspeha oddelkov od 1. do 9. razreda in naprej, 
• primerjavi uspeha naše šole pri NPZ z državnim povprečjem, 
• neupoštevanju Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja. 

 
Odgovori s strani ravnateljice: 
Naloge za bronasto Cankarjevo priznanje popravljajo učitelji sami. Učenci tekmujejo pod 
šiframi. Načeloma učitelji ne popravljajo nalog svojim učencem. Kriteriji za osvojitev 
priznanja so določeni s Pravilnikom. 
Spremljanje uspeha po oddelkih ni možno, saj se tekom šolanja učenci razdelijo v različne 
oddelke. Možno je spremljanje le posameznikov. Samo spremljanje uspeha naših učencev 
naprej v srednji šoli pa je zaradi razdrobljenosti po različnih šolah težko izvesti, saj zaenkrat 
še ne obstaja enotna baza podatkov uspešnosti učencev na srednjih šolah glede na šolanje le-
teh v osnovnih šolah.  
Na vprašanje staršev, ali bodo dobili primerjavo uspeha naše šole pri NPZ z državnim 
povprečjem, je ravnateljica pritrdila.  
 
Starši so izpostavili resen problem neupoštevanja Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 
znanja pri večjem številu učiteljev. Pri oceni naj bi se upoštevalo prinašanje oz. ne prinašanje 
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športne opreme in drugih pripomočkov, ocenjevalo preverjanje, delno ocenjevalo in 
združevalo ocene, upoštevalo pisanje oz. ne pisanje domačih nalog, urejenost oz. ne urejenost 
zvezkov. 
Ga. ravnateljica je poudarila, da so kriteriji za preverjanje in ocenjevanje  znanja učencem 
predstavljeni pri vseh predmetih na začetku šolskega leta. Preverjanja se ne ocenjuje. 
 
V debati je bil s strani staršev podan predlog, da naj o ne pisanju domačih nalog učitelj 
seznani starše. 
 
1. Sklep: Ravnateljica se je obvezala, da bo na konferenci izpostavila problematiko 
ocenjevanja in preverjanja, ki mora potekati v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja. 
 
K točki 5  

Ga. ravnateljica je podala informaciji o že izvedeni zimski šoli v naravi na smučišču Ložekar 
in o letni na Debelem rtiču, ki bo konec maja in v začetku junija.  
Za ogled ZŠVN nam je ponagajalo vreme, za letno pa bo ogled za starše v času, ko bodo naši 
učenci na Debelem rtiču. Starši so obe lokaciji zelo pohvalili. 
Starši so želeli pravočasno prejeti tudi položnice na obroke za šoli v naravi ali tabor, zaradi 
lažjega vplačila. 
 
2.sklep: S starši – predstavniki 5. r si bomo lokacijo PŠN na Debelem rtiču ogledali v času , 
ko bodo naši učenci tam na letovanju. Plačilo PŠN bo možno v treh obrokih – marec, april, 
maj. 
   
K točki 6 

Ravnateljica je starše seznanila z mnenjem učiteljskega zbora o oblikah diferenciacije v 
šolskem letu 2012/13. 
Predstavniki sveta staršev so podali pozitivno mnenje k predlaganim oblikam diferenciacije. 
 
 
Oblikovano so bila naslednja mnenja o oblikah diferenciacije za šolsko leto 2012/2013: 
 
3. sklep: V 4. razredu se naj izvaja fleksibilna diferenciacija pri slovenskem jeziku in 
matematiki. 
 
4. sklep: V 5. razredu se naj izvaja fleksibilna diferenciacija pri slovenskem jeziku. 
 
5. sklep: V 6. razredu se naj izvaja fleksibilna diferenciacija pri slovenskem in angleškem 
jeziku.  
 
6. sklep: V 7. razredu naj poteka fleksibilna diferenciacija pri matematiki, slovenskem in 
angleškem jeziku.  
 
7. sklep: V 8. in 9. razredu naj poteka nivojski pouk pri vseh treh predmetih. 
 
K točki 7:  

Predsednica sveta staršev je starše seznanila, da trem članom Sveta zavoda mandat poteče 26. 
03. 2012 in da je potrebno izvoliti  nove člane. Pogoj je le, da so njihovi otroci v tem času 
šoloobvezni.  
 
 8. sklep: Svet staršev je soglasno potrdil, da je glasovanje za izvolitev predstavnikov sveta 
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staršev za Svet zavoda javno. 
 
9. sklep: Svet staršev je za nova člana Sveta zavoda izvolil predsednico sveta staršev, gospo  
Lidijo Šober Nemec in gospoda Martina Horjaka. Članica, gospa Petra Sajovic Kralj, je  
izvoljena ponovno in nadaljuje mandat. Z izvolitvijo se vsi trije novi člani strinjajo. 
 
K točki 8: 

Razprava:  
• gospod Vrščaj se ob zaključku svojega mandata v Svetu zavoda zahvali ga. ravnateljici za 

korektno sodelovanje. Starši skupno ugotavljajo, da so prispevali s svojimi opažanji in 
kritičnimi pripombami k hitrejšemu reševanju problema v zvezi z varnostjo učencev v 
prometu; 

• starši menijo, da bi se spletne strani morale bolj aktualizirati; 
• pohvalili so spletne učilnice; 
• pohvaljena je organizatorka prehrane ga. Siljan, ki vestno skrbi za vnašanje jedilnikov na 

spletno stran ter elektronsko odjavo prehrane; 
• za Zgodovinski pregled šolstva v  Laškem je pohvaljena avtorica, ga. Petra Velikonja, 

(šola še ima izvode v knjižni obliki); 
• ravnateljica je povedala, da lahko starši komunicirajo z učitelji tudi po njihovi uradni 

elektronski pošti; 
• glede ŠKL starši menijo, da  ni bilo vidnega interesa šole, oz. športnih učiteljev, zato ni 

bilo napredka. Ravnateljica pojasni da se drugo leto v ŠKL ne bomo prijavili. 
• ga. ravnateljica seznani vse starše, da so se  z učitelji športne vzgoje dogovorili, da bodo v 

naslednjem letu izvedli šolska oz. razredna tekmovanja iz košarke in odbojke, da bi tako 
dvignili kakovost kolektivnih iger, ki  je v tem trenutku na nižji stopnji.  

• na vprašanje, zakaj odpoved medobčinske tekme v košarki, če je prijavljenih  9 učencev, 
je ravnateljica obljubila odgovor na naslednjem sestanku, ki bo konec maja 2012; 

• cepilne knjižice, ki jih v ZD Laško poberejo ob sistematiki učencev, bi želeli starši imeti 
vrnjene v tednu dni po pregledu (dopis v ZD Laško) 

• preveriti ali je plačilo zamudnine pri vračanju knjig v knjižnico Debro vedno tudi 
upravičeno, saj je odpiralni čas knjižnice zaradi pedagoške obveznosti kdaj tudi 
spremenjen in učenci knjig ne morejo vrniti pravočasno;  

• pohvalili so delo pom. ravnateljice, gospe I. Namestnik. 
       
Sestanek je bil končan ob 19. uri.  
  
 
 
 
Zapisnik pripravila:                                                                         Predsednica Sveta staršev: 
Irena Namestnik                                                                              Lidija Šober Nemec  


