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Svet staršev 
 

Datum: 28. 09. 2017   
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

1. seje Sveta staršev OŠ Jakoba Aljaža Kranj, v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v 
torek, 26. 09. 2017,  ob 18. uri v zbornici šole.  
 
PRISOTNI: 
Člani Sveta staršev: Božica Čulibrk Rajkovič, Uroš Zemljič, Sanja Čaglić, Karmen 
Šparovec Terekhov, Kostadin Videnović, Špela Rus, Tea Knaflič, Saša Hrženjak, 
Mojca Marcen, Janja Pavšič, Miran Polanko, Tina Šturm, Davor Brezar, Tony Del 
Fabro, Mateja Margeta, Bojan Brezničar, Barbara Kaloper, Sebastjan Tofaj 
 
DRUGI VABLJENI: ravnatelj šole, Jože Povšin 
 
ODSOTNI:  
Člani Sveta staršev: Maja Tratnik, Boštjan Kovše 
 
 
Predlagan je bil naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda 1. redne seje Sveta staršev in 
poročilo o volitvah predstavnikov staršev v oddelkih ter potrditev njihovih 
mandatov 

2. Seznanitev predstavnikov staršev s Poslovnikom Sveta staršev, v tistem delu, ki 
se nanaša na izvolitev predsednika in njegovega namestnika 

3. Izvolitev predsednika in njegovega namestnika 

4. Pregled in potrditev zapisnika 3. Seje Sveta staršev v šol. Letu 2016/2017 

5. Potrditev prispevka staršev za 1 € za posebne namene 

6. Načrtovana obnova kuhinje 

7. Razno 

 
V skladu s Poslovnikom OŠ Jakoba Aljaža o delu Sveta staršev do izvolitve 
predsednika Sveta sejo vodi  ravnatelj. 
G. ravnatelj je ugotovil, da je Svet sklepčen, ter predlagal dopolnitev dnevnega 
reda, in sicer pred sedmo točko dnevnega reda, točko razno, se doda točka, ki 
zajema seznanitev z izgradnjo zunanjih igral, ter točka, ki zajema problematiko 
v OPB. 

http://www.o-ja.kr.edus.si/
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Predstavniki v Svetu staršev se s predlaganim dnevnim redom strinjajo in ga 
soglasno potrjujejo. 
 
K točki 1  
G. ravnatelj je povedal, da so bili na razrednih roditeljskih sestankih izvoljeni novi 
člani Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018, razen v 7. B in 9. A razredu, kjer do 
izvolitve predstavnikov ni prišlo in bodo le te, izglasovali naknadno. Ugotovil je, da so 
ostali mandati verificirani in razglasil 
 
sklep: Svet staršev v sestavi: Božica Čulibrk Rajkovič, Maja Tratnik, Uroš 
Zemljič, Sanja Čaglić, Karmen Šparovec Terekhov, Kostadin Videnović, Špela 
Rus, Tea Knaflič, Saša Hrženjak, Mojca Marcen, Janja Pavšič, Miran Polanko, 
Tina Šturm, Davor Brezar, Tony Del Fabro, Mateja Margeta, Boštjan Kovše, 
Bojan Brezničar, Barbara Kaloper, Sebastjan Tofaj, je imenovan.  
 
K točki 2 
G. ravnatelj je pri tej točki povzel člene Poslovnika Sveta staršev, v tistem delu, ki se 
nanašajo na izvolitev predsednika in njegovega namestnika, ter svet seznanil z 
pomanjkljivostjo poslovnika, ki ga je zaznala pravna služba, katerega nam bo s 
popravki poslal po elektronski pošti, Svet staršev pa ga bo sprejel korespondenčno. 
Pri tej točki je ravnatelj pozval predsednika, ki je funkcijo opravljal v šolskem letu 
2016/2017, da opravi delo zapisnikarja. 
 
Svet staršev soglasno sprejme, da zapisnik 1. redne seje Sveta staršev v šol. 
letu 2017/2018 opravi g. Sebastjan Tofaj 
   
K točki 3 
G. ravnatelj je pri tej točki predlagal volitve novega predsednika in namestnika 
predsednika Sveta staršev. Starši so za predsednika predlagali g. Tonya Del Fabra. 
  
Sklep: Člani Sveta staršev soglasno potrjujejo g. Tonya Del Fabra za novega 
predsednika Sveta staršev. 
 
Za namestnico predsednika Sveta staršev je bila predlagana ga. Mateja Margeta. 
 
Sklep: Člani Sveta staršev soglasno potrjujejo go. Matejo Margeta za 
namestnico predsednika Sveta staršev. 
 
K točki 4 
Na tej točki je s strani predstavnikov Sveta staršev bila podana ugotovitev, da 
zapisniki sej niso več objavljeni na spletni strani šole, ter s tem izrazili problem, da 
starši niso ustrezno obveščeni o obravnavah na samih sejah. Prav tako pa se poraja 
vprašanje o smotrnosti potrjevanja zapisnikov, ki so posledica obravnav na sejah v 
predhodnem mandatu. G. ravnatelj je pojasnil, da je razlog neobjave zapisnikov na 
spletni strani šole v tem, da se je podjetje, ki je skrbelo za spletno stran šole v 
lanskem šolskem letu, zateklo k stečajnemu postopku in s tem posledično ni 
ažuriralo spletne strani. Šola ima v letošnjem šol. letu novo spletno stran, kjer pa je g. 
ravnatelj izrazil zadržek pri objavljanju zapisnikov sej na spletni strani šole, zaradi 
varstva osebnih podatkov, prav tako pa je sporna tudi objava investicijskih planov 
šole, ki jih lahko na spletni strani šole vidi vsak. V zvezi z potrjevanjem zapisnikov sej 
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iz preteklega mandata so člani Sveta staršev, po razpravi, soglasno z g. ravnateljem  
predlagali, da se na 1. redni seji v šolskem letu novo izvoljeni svet seznani z 
zapisnikom, ravnatelj pa poda kratek povzetek realizacije sklepov. S tem se 
posledično predlaga sprememba člena v poslovniku, ki to področje predvideva, in 
sicer iz potrjevanja v seznanitev. 
 
Sklep: Člani Sveta staršev soglasno potrjujejo objavo zapisnikov Sveta staršev 
na spletni strani šole v takšni obliki, ki je v skladu z varstvom osebnih 
podatkov in ne vključuje investicijskih planov šole. Svet staršev se seznanja z 
zapisnikom 3. redne seje Sveta staršev v šol. letu 2016/2017 in na zapisnik 
nima pripomb. 
  
K točki 5 
 
V tej točki dnevnega reda je tekla razprava o enem evru za posebne namene in o 
prostovoljnem prispevku enega evra ali več, za šolski sklad, ki v realizacijo stopi na 
način podpisa izjave v 1. razredu in je permanentna za vsa leta šolanja otroka v šoli. 
Plačilo zneska za posebne namene je zavezujoč za plačnika, glede na število otrok, 
ki jih ima plačnik vključenih v samo šolo. Zavezujoč prispevek 1 evro na mesec za 
posebne namene, je večinoma namenjen fotokopiranju in nakupu papirnatih robčkov 
in brisač. 
Prostovoljni prispevek 1. evro ali več za šolski sklad, je namenjen 
sofinanciranju nadstandardne opreme (3D tiskalnik, mikroskop, oprema za 
izvajanje šole v naravi) in se lahko prekine z podpisom odstopne izjave, ki jo 
starši dobijo v računovodstvu. 
Svet staršev se s prispevkom strinja, vendar želi, da računovodstvo šole pripravi 
transparentno poročilo o prejetih in porabljenih sredstvih iz tega naslova do naslednje 
redne seje Sveta staršev. 
 
Sklep: Svet staršev predlaga Svetu šole potrditev zaračunavanja enega evra za 
posebne namene, ki je za starše zavezujoč in enega evra ali več za šolski sklad 
z možnostjo prekinitve z odstopno izjavo.  
 
K točki 6 
G. ravnatelj je Svetu staršev predstavil problematiko v zvezi prenove kuhinje, katere 
obnova bi se morala pričeti med preteklimi šolskimi počitnicami. Ker začetek del ni bil 
izveden zaradi nepojasnjenega vzroka je urgiral na občini, kjer so začetek del želeli 
prestaviti na prihodnje poletne počitnice. G. ravnatelj jim je zatrdil, da z deli lahko 
pričnejo takoj ter, da ima izdelan načrt kako bi potekalo zagotavljanje prehranjevanje 
otrok na šoli z vsemi higienskimi standardi. Svet staršev je pozval, da za strpnost 
med obnovitvenimi deli. 
 
Sklep: Svet staršev daje polno podporo g. ravnatelju pri realizaciji obnove 
kuhinje. 
 
K točki 7 
Pri tej točki je nas je ga. Milena Ristić, ki jo je ravnatelj povabil, da podrobneje razloži 
sam potek dela izgradnje zunanjih igral, ter predstavi strošek in način financiranja 
projekta. Strošek izgradnje igral na šolskem igrišču je relativno visok in pojavilo se je 
vprašanje, ali bi lahko starši sodelovali pri sami izvedbi, v smislu pripravljalnih del. Po 
krajši razpravi smo starši skupaj z g. ravnateljem in go. Ristićevo ugotovili, da bi bilo 
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sodelovanje v takem razmerju s poznejšim izvajalcem lahko konfliktno, saj bi se 
lahko pojavila morebitna tveganja v zvezi z uveljavitvijo garancij pri morebitnih 
reklamacijah. 
 
Sklep: Svet staršev se je z izgradnjo seznanil in pri samih pripravljalnih delih 
ne bo sodeloval, v izogib komplikacijam pri uveljavitvi garancij pri morebitnih 
reklamacijah. 
  
K točki 8 
Pri tej točki se je Svet staršev seznanil s problematiko v OPB. Glavni problem se 
poraja v tem , da se je iz lanskega šol. leta kjer je bilo devet oddelkov OPB-ja v 
letošnjem šolskem letu število dvignilo na enajst oddelkov OPB-ja. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, ki je merodajen za standarde in normative v javni 
osnovni šoli, pa jim je dodelilo plačilo samo ene dodatne ure na teden, kar 
posledično pomeni, da učiteljice, ki izvajajo dejavnosti v OPB, delajo eno uro na dan 
zastonj, razen treh učiteljic, z daljšim delovnim stažem, katerim mora šola po zakonu 
zagotavljati zadostno število delovnih ur. V kolikor učiteljica opravlja delo le do tiste 
ure za katero prejme plačilo, se v trenutku pojavi problem heterogenih oddelkov, 
poruši se pedagoški red, število otrok pa presega standarde in normative. Svet 
staršev je nad situacijo zgrožen in zato soglasno sprejme: 
 
Sklep: Svet staršev želi, da vse vpletene strani najdejo ustrezno rešitev, 
predvsem v dobrobit naših otrok. Svet staršev predlaga, da Svet šole 
nemudoma sprejme vse postopke, ki so v pristojnosti sveta za razrešitev 
nastale situacije z vso podporo Sveta staršev.  
 
K točki 8 
Pod točko razno je bilo izpostavljeno vprašanje zakaj na spletni strani šole ni več 
šolske publikacije. G. ravnatelj je odgovoril, da spletna stran še ni v končni obliki, ter 
da bo predlog posredoval administratorju spletne strani. 
 
Starši druge triade so vprašali ali bi bilo možno prakso iz prve triade prenesti, in sicer, 
puščanje učbenikov in delovnih zvezkov v šoli. G. ravnatelj je pojasnil, da bi bil s tem 
verjetno moten učni proces delanja domačih nalog, saj učenci učbenike in delovne 
zvezke potrebujejo pri reševanju. Podal je predlog, da naj v zvezi s tem razgovor 
opravijo z učiteljico, ter v kolikor je težava v zagotovitvi ustrezne omare, le to lahko 
namestijo v samem razredu. 
 
Predsednik Sveta staršev je predstavil delovanje Fundacije za pomoč učencem OŠ 
Jakoba Aljaža. Fundacija je v lanskem šolskem letu na pomoč priskočila 23 otrokom 
pri izvedbi štirih šol v naravi od tretjega do osmega razreda v skupnem znesku  
1.525 € . Pri eni učenki pa je fundacija sofinancirala prevoz na terapijo. 
 
Pojavilo se je vprašanje ali bi bilo možno v osmem razredu pri predmetu tuji jezik 
angleščina, pri heterogenih skupinah, da bi se ob polletju zamenjale učiteljice. G. 
ravnatelj je odgovoril, da to ne bi bilo dobro. Da povprečje uspehov v obeh razredih 
bistveno ne odstopa. Dobil je odgovor, da rezultati NPZ-ja kažejo drugačno sliko. Na 
tej točki smo se oglasili člani Sveta staršev, ki smo bili z situacijo seznanjeni že pred 
leti. Pojasnili smo, da je imela ena od obeh učiteljic, pred leti inšpekcijski nadzor, da 
inšpekcija ni podala ustreznih ugotovitev še do danes. Obe učiteljici imata ustrezno 
zahtevano izobrazbo z vsemi zahtevanimi pogoji za delovno mesto, ki ga opravljata. 
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Podajanje snovi je avtonomna pravica vsakega posameznega učitelja, v skladu z 
letnim delovnim načrtom. Žal bi se v preteklosti morale vprašati  izobraževalne 
institucije, ki so podelile ustrezen naziv, za zasedanje delovnih mest, o primernosti, 
ter ustrezni usposobljenosti svojih kandidatov. G. ravnatelj je odgovoril, da je v 
preteklem letu opravil hospitacijo pri urah angleškega jezika in da v letošnjem letu 
pripravlja hospitacije med razredno in predmetno stopnjo. V kolikor bodo razmere 
dopuščale, bi rad opravil hospitacijo tudi med predmetno stopnjo in srednjo šolo. G. 
ravnatelj meni, da bi tudi tak način lahko pripomogel k reševanju problemov. 
 
Starši so svet seznanili, da je podjetje Alpetour, ki je lansko leto opravilo prevoz 
osmih razredov na ekskurzijo v Celovec, staršem ponudilo možnost zavarovanja 
odpovedi v primeru neudeležbe otroka, proti plačilu petih evrov. Po razpravi smo 
soglasno ugotovili, da je zaračunavanje takega zavarovanja nesmiselno, saj v kolikor 
otrok ne prinese zdravniškega opravičila zaradi neudeležbe na dan samega izleta, 
mora strošek prevoza prav tako plačati. 
 
Predsednik Sveta staršev je predstavnike razredov pozval, ter napovedal, da bodo v 
bodoče sooblikovali dnevni red, in sicer po sistemu: 

 Do najkasneje enega tedna pred samo sejo pošljejo svoje pobude in predloge, 
ki so jih prejeli od staršev v svojem razredu v skladu s poslovnikom na 
elektronski naslov tony.delfabro@gmail.com v izogib predolgim sejam, saj naj 
bi bila točka razno namenjena predvsem temam, ki so se zgodile po 
navedenem roku in posledično niso bile uvrščene na dnevni red. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnikar:      Predsednik Sveta staršev: 
Sebastjan Tofaj     Tony Del Fabro 
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