
 

 

ZAPISNIK 2. SESTANKA SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

Datum: 01. 03. 2023 

Ura: od 17.00 do 19.15 

Prisotni: Martina Bratuž, Jožek Magajne, Urška Magajne, Nejc Murovec, Mojca Terlikar, 
Branka Ušaj, Peter Paglovec (pri 1. točki dnevnega reda) 

Upravičeno odsotni: Julija Lucenko, Mateja Pahor 

 

DNEVNI RED:  

1. Poročilo o delovanju Šolskega sklada OŠ Čepovan v letu 2022 

2. Pravila šolskega reda OŠ Čepovan 

3. Uradna spletna stran OŠ Čepovan  

4. Razno 

 

Zaradi odsotnosti zapisničarke Mateje Pahor, se za zapisničarko predlaga Urško Magajne. 
Člani sveta staršev se s predlogom strinjajo.  

 

1. Poročilo o delovanju Šolskega sklada OŠ Čepovan v letu 2022 

 
Predsednik upravnega odbora šolskega sklada OŠ Čepovan (v nadaljevanju: ŠS) Peter 
Paglovec poda finančno poročilo ŠS.  
 
V poročilu predstavi, da se je v preteklem letu sredstva zbiralo predvsem za namene proslave 
ob 150-letnici šolstva v Čepovanu. Pove, da je bil jeseni 2022 sprejet nov, posodobljen 
pravilnik ŠS. Upravni odbor ŠS je pripravil plan razdelitve sredstev, iz katerega bo 
transparentno vidna razporeditev finančnih sredstev.  
 



Plan dela ŠS za šolsko leto 2022/23: 
- financiranje nadstandarda, 
- pomoč socialno šibkim, 
- sofinanciranje znotraj izobraževalnih projektov, 
- nakup nadstandardne opreme, 
- pomoč nadarjenim učencem. 

 
Ravnateljica Branka Ušaj pove, da največji strošek predstavljajo prevozi otrok, ki se jih ne da 
planirati, kot se lahko nekako predvidi npr. strošek daril za dedka Mraza, majic za otroke itd. 
Večji del porabe sredstev ŠS pa mora biti namenjen nadstandardu, da ta čim manj bremeni 
starše.  
 
Govora je bilo o dodatnem delu pri pridobivanju soglasja staršev, da se lahko otroku dodelijo 
sredstva iz šolskega sklada, in predlagana je bila poenostavitev s pridobitvijo enkratnega 
soglasja v začetku leta (za stvari, ki so znane vnaprej) ter o nujnem delu pri delovanju 
šolskega sklada = odobritve upravnega odbora šolskega sklada za črpanja sredstev  - plan je 
še v pripravi (tabela), namen te tabele pa je ravno odobritev plana in poenostavitev tega 
procesa (upravni odbor ima to potrditev v planu na naslednjem sestanku upravnega odbora).  
 
Predlaga se, da se ŠS bolj predstavi staršem na roditeljskem sestanku, saj marsikdo od njih ne 
ve za kaj se gre. Predlaga se tudi zbiranje sredstev v ŠS, npr. konec šolskega leta, pri čemer se 
za pomoč pri zbiranju prosi starše (donatorji so lahko podjetja, društva, posamezniki). Na 
spletni strani šole je objavljena QR koda za doniranje sredstev. 
 
 

2. Pravila šolskega reda OŠ Čepovan 

S strani predstavnikov sveta staršev je bilo postavljeno vprašanje glede pravil šolskega reda, 
ki so bila staršem predstavljena na prvem roditeljskem sestanku. V pravilniku so zapisana, a 
po informacijah se ne izvajajo dosledno.  

Zanima nas tudi, kako šolska pravila funkcionirajo na šoli. Pravil šolskega reda naj bi se 
držali tako učitelji, učenci in starši. In če pravila ne funkcionirajo, je treba nekaj spremeniti. 
Zadnja sporočila iz šole glede problemov v šoli (kraja stvari ipd.) so bila iz strani staršev 
razumljena tako, da se reševanje tega problema prelaga na domače okolje.  

Ravnateljica obrazloži, da se tedensko na razrednih urah in tudi sicer, pogovarjajo z učenci o 
raznih problemih. Pogovori potekajo tudi posamezno, vendar za pomoč šola prosi tudi starše.  

Predlaga se izvajanje raznoraznih delavnic in projektov za posamezne triade, tudi v okviru 
razrednih ur. Šolo podpiramo pri izvajanju šolskih pravil, ampak morajo biti predstavljena in 
dosledno upoštevana s strani vseh deležnikov. 

 

 



3. Uradna spletna stran OŠ Čepovan 

Predstavnika staršev zanima objava fotografij na spletni strani šole in FB strani – je to vse 
podpisano s strani staršev? Galerija fotografij je obsežna, objavljene so tudi še fotografije za 
pretekla šolska leta.  

Ravnateljica obrazloži, da podpisana izjava o fotografiranju itd. velja za celo šolsko leto in za 
vse medije.  

Predstavnik staršev vpraša, če bi se za dostopanje do spletne strani - galerija slik, raje 
uporabljalo geslo. Pri nekaterih šolah je to v praksi. 

 

4. Razno 

Predsednik SŠ da besedo predstavnikom razredov in vrtca. 

Predstavnik vrtca pove o problematiki predčasnega odpiranja vrtca. Nekaj staršev je dalo 
prošnjo, da bi se vrtec odpiral 5 minut prej, torej ob 6.15. Predlog je bil odobren s strani Sveta 
zavoda. Ravnateljica pove, da pa sedaj vsi starši, ki so potrebovali zgodnejšo uro, tega ne 
koristijo. V novem šolskem letu se ponovno vpraša starše o odpiralnem času vrtca. 

Predstavnik staršev izpostavi, da starše zanima ocenjevanje pri učiteljici angleškega jezika. 
Namreč učiteljica napove spraševanje, potem pa dodaja tekočo snov, kar se staršem zdi 
sporno, saj snov predhodno ni preverjena. Zanima jih tudi način preverjanja, da otrok domov 
dobi list z vprašanji, na podlagi katerih je otrok vprašan snov (celo tudi že naslednji dan). Ali 
je preverjanje znanja, da učitelj napiše vprašanja in odgovore, ki se jih učenec nauči na pamet 
za ocenjevanje? Pri pouku glasbe se jim zdi sporno, da jim učiteljica podaljšuje ure, 
posledično zamudijo k pouku in nimajo odmora. Ne zdi se jim tudi prav razkrivanje 
informacij na nekaterih pogovornih urah o drugih učencih in primerjanje z drugimi. 

Predstavnik staršev pove, da so starši podali pripombo glede ocenjevanja odbojke pri učitelju 
športne vzgoje, ter glede teka pri nizkih temperaturah v neprimerni športni opremi (bunda, 
kavbojke). Mnenje staršev je, da naj bi učitelj učence navduševal za gibanje in šport, opažajo 
pa da je učencem športna vzgoja postala odpor.  

Ravnateljica pove, da se zaznava nezainteresiranost učencev, ugovarjanje, nespoštovanje 
pravil pri raznih učnih urah.  

Starši smo mnenja, da gre tu tudi za proces vzgoje spoštovanja pravil in dogovorov na šoli. 
Predstavniki sveta staršev predlagamo sklic roditeljskega sestanka na temo nespoštovanja 
pravil, ugovarjanja in nezainteresiranosti za delo, z obvezno udeležbo staršev. Predlagamo, da 
se tudi z učenci o tej problematiki veliko pogovarjajo. Starši lahko opravimo pogovor s 
svojimi otroki, a se marsikateri učenec v skupini oz. šoli drugače obnaša kot doma.  

Ravnateljica poroča o analizi prehrane NIJZ-ja. V kratkem naj bi bil izveden roditeljski 
sestanek z dietetičarko. Pove tudi, da bodo javna naročila prehrane prešla na evidenčna 
naročila, kar predstavlja večjo skrb glede dobaviteljev. Predlagali smo objavo poročila na 



spletni strani šole, a se ravnateljica s tem ne strinja. Naj bi pa bil z vodjo šolske prehrane v 
kratkem izveden roditeljski sestanek. 

 

Datum: 01. 03. 2023 

 

Zapisala:                                      Predsednik Sveta staršev: 

Urška Magajne                  žig           Jožek Magajne 

___________________                                                                      __________________ 


