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ZAPISNIK  1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV  
 
 
1. redna seja Sveta staršev je bila v torek, 25. 9. 2018, ob  17. uri v jedilnici Osnovne šole Franja Goloba 
Prevalje. 
 
Prisotni: Franja Hočevar, Tjaša Slatinšek, Samo Lipovnik, Eva Golob, Ivan Backović, Andreja Marin, Simona 
Strojnik, Katarina Srnko Vogel, Tatjana Hovnik, Mihaela Pudgar, Darja Polajner, Darja Valenci, Aleksander Piko, 
Špela Pečnik, Vesna Banko, Miran Kopmajer, Irena Gosak, Mira Angeli, Dominika Tominc, Mihaela Pudgar, 
Tanja Rozman Knez, Martina Logar, Renata Klimež, Simon Sedelšak, Sabina Lodrant, Maja Butolen, Nina Iršič, 
Stanka Mesner, Marko Kac, Janja Podričnik. 
Opravičeno odsotna: Aleš Pongerc. 
Ostali prisotni: ravnateljica Mira Hancman, pomočnici ravnateljice Mateja Pečnik in Andreja Tinta, ter učiteljica 
Marjeta Jezernik. 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Izvolitev predsednika Sveta staršev, namestnika in zapisnikarja 
3. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
4. Poročilo o učnem uspehu v šolskem letu 2017/2018 
5. Predstavitev rezultatov NPZ (3. in 6. razred) 
6. Obravnava  in potrditev Letnega delovnega načrta (nadstandardni in dogovorjeni program) 
7. Predlogi in pobude 
8. Razno 

                        
         
Ravnateljica šole Mira Hancman je pozdravila vse prisotne in se zahvalila za številčno udeležbo članov Sveta 
staršev ter seznanila predstavnike Sveta staršev, da sta za podružnice z letošnjim šolskim letom obvezna dva 
predstavnika.  
 
Točka 1:      
 
Svet staršev je soglasno potrdil predlagani dnevni red 1. seje Sveta staršev. 
SKLEP: Svet staršev je soglasno potrdil predlagani dnevni red 1. seje Sveta staršev. 
 
 
Točka 2: 
 
Svet staršev je za predsednika Sveta predlagal Simona Sedelšaka, za njegovega namestnika Ivana Backovića, za 
zapisničarko pa Darjo Valenci. 
SKLEP: Za predsednika Sveta staršev je bil za šolsko leto 2018/19 soglasno potrjen Simon Sedelšak, za 
njegovega namestnika Ivan Backović, za zapisničarko pa Darja Valenci. 
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Točka 3:  
 
Gospa ravnateljica Mira Hancman je prebrala zapisnik zadnje seje Sveta staršev z dne 09. 06. 2018, z vsebino 
katerega so člani Sveta staršev soglašali. Pogovor o obravnavani temi se je nanašal tudi na perečo problematiko 
radona v učilnicah, ki pa so bile v času počitnic tudi sanirane. Gospa ravnatelica še pove, da je vrednost radona 
v teh učilnicah pod 50 Bq/m3, meja le-tega pa je 300 Bq/m3. V teh učilnicah so nameščeni tudi digitalni 
merilniki, s katerih je vidno delovanje ventilatorjev. Se pa bodo meritve tudi v letošnjem šolskem letu ponovile 
za tisto obdobju, v katerem so bile meritve najslabše. 
SKLEP: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik zadnje seje Sveta staršev z dne 09. 6. 2018 in podprli 
ravnateljičine besede, da se meritve radona ponovijo v tistih mesecih, v katerih so bile meritve slabe. 
 
Točka 4: 
 
Pomočnica ravnateljice Mateja Pečnik je predstavila učni uspeh v preteklem šolskem letu. Na dan 31. 8. 2018 je 
bil učni uspeh 99,65 % ( 2 učeneca ponavljata, 1 učenec pa je neocenjen ). Gospa Mateja Pečnik še pove, da je v 
preteklem šolkem letu 2017/18 šolo obiskovalo 573 otrok, od tega 506 otrok na matični šoli in 67 otrok na 
podružnicah (Priloga). 
 

 
Točka 5: 
 
Gospa Marjeta Jezernik predstavi rezultate NPZ-ja v tretjih razredih. Pisalo je skupno 72 učencev, pri 
slovenskem jeziku so bili 72,85% (povprečje v Sloveniji 72,32 %), pri matematiki pa 70,10% (povprečje v 
Sloveniji 74,37 %) (Priloga). Gospa Jezernik še pove, da so tretji razredi pisali poskusno in so tako učitelji dobli 
vpogled v znanje učencev oz. njihovo učenje. Z rezultati so bili učitelji kar zadovoljni in menijo, da je takšno 
preverjanje smiselno tudi že v tretjem razredu.  
Rezultate NPZ-ja za šeste in devete razrede predstavi gospa ravnateljica.  
In sicer: 

- V šestih razredih so bili učenci pri slovenskem jeziku 43,08% (povprečje v Sloveniji 51,61 %), pri 
matematiki 35,63% (povprečje v Sloveniji 49,42 %) in pri tujem jeziku angleščina 43,92% (povprečje v 
Sloveniji 57,35 %). 

- V devetih razredih so bili učenci pri slovenskem jeziku 45% (povprečje v Sloveniji 51 %), pri matematiki 
52%  (povprečje v Sloveniji 58%) in pri predmetu tehnika 51,19% (povprečje v Sloveniji 48,90 %). 

Seveda z rezultati niso zadovoljni, učitelji opažajo, da učenci najraje rešujejo tiste naloge, kjer je potrebno 
obkrožiti ustrezen odgovor ali pa vstavljati besede, najslabše rešene so pa tiste naloge, ki zahtevajo bralno 
razumevanje oz. so povezane s tekstom. Ugotovili so, da je učenje pri večini učencev »kampanjsko«, kar 
pomeni, da se učenci ne učijo sproti, ampak samo pred testi oz. napovedanim spraševanjem. 
 
 
 
Točka 6: 
 
Pomočnica ravnateljice Mateja Pečnik je predstavila Letni delovni načrt šole (Priloga), vključujoč nadstandardni 
in dogovorjeni program RaP. Poudarila je sledeče: 

- Smo ena izmed 19-ih šol, ki je pričela uvajati tri-letni projekt, imenovan Razširjeni program - RaP. Gre 
za preizkus, ki ga je zasnoval Zavod za šolstvo, katerega namen je omogočiti vsakemu učencu osebni 
razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami.  

- Program Rap prinaša obvezno učenje tujega jezika za vse otroke prvega razreda in drugega tujega 
jezika v sedmem razredu.  

- Neobvezni del Rapa zajema celo vertikalo. Tako se lahko otroci pred poukom in tudi po njem vključijo v 
pester nabor dejavnosti, ki jih ponuja šola.  
 

Nabor dejavnosti določajo trije vsebinski sklopi, in sicer: 
-  gibanje in zdravje za dobro psihofizično počutje, 
-  kultura in tradicija, 
-  vsebine iz življenja in dela osnovne šole. 

Pomočnica ravnateljice predstavi še vse kulturne in naravoslovne dneve, kateri vkjučujejo tudi bivanje v naravi. 
Ker pa za sedme razrede trenutno nimajo definiranega bivanja v naravi, se predstavniki Sveta staršev odločijo, 
da se lokacija išče še naprej in je tako tudi sedmim razredom omogočeno tedensko bivanje v naravi. 



 

SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Letni delovni načrt z nadstandardnim in dogovorjenim 
programom RaP za šolsko leto 2018/19, prav tako se je sprejel sklep, da se za sedme razrede išče lokacija za 
bivanje v naravi. 
 
Točka 7: 
 
Predstavnik sedmega razreda pove, da se pojavljajo teževe pri prevozih otrok iz šole, predvsem v smeri Leše, saj 
so kombiji premajhni za tolikšno število otrok ali pa le-tega sploh ni. Gospa ravnateljica pojasni, da so, odkar je 
prevoze prevzelo podjetje Nomago, vozne linije slabše organizirane. Ob tem pa še pove, da se bo pogovorila s 
predstavnikom za prevoze in poskušala najti ustrezno rešitev. Ker pa šola ne določa prevoznikov, bo apelirala 
na Občino Prevalje, ki je zadolžena za izbiro prevozov. 
SKLEP: Člani Sveta staršev soglasno sprejmejo sklep, da šola apelira na Občino Prevalje glede ureditve 
prevozov za otroke. 
 

 
Točka 8: 

 
Izpostavljene so bile naslednje težave oz. vprašanja: 
- prvošolčki z Leš so na prvi dan pouka ostali brez rumenih rutic, za kar se je gospa ravnateljica opravičila, saj je 
prišlo do nesporazuma. Prvošolčki so rutice dobili drugi dan. 
- spletna stran šole še vedno ne deluje 
- pojav uši na šoli 
- povpraševanje je po šahovskem krožku in logiki 
 
 
Gospa ravnateljica prebere člane (Priloga), ki so bili v začetku šolskega leta izvoljeni za sestavo Šolskega sklada, 
katerega predsednik je Ivan Backović. 
SKLEP: Člani Sveta staršev so z dvigom rok potrdili izvoljene člane. 
 
1. seja Sveta staršev je bila zaključena ob 18.50. 
 
 
Zapisnik zapisala:                                                                                     Predsednik Sveta staršev:                                      
Darja Valenci                                                                                  Simon Sedelšak      
 
 
 
Priloge: 

 Lista prisotnih članov Sveta staršev 

 Poročilo o učnem uspehu v šolskem letu 2017/2018 

 Predstavitev rezultatov NPZ (3. in 6. razred) 

 Letni delovni načrt (nadstandardni in dogovorjeni program)  

 


