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Osnovna šola Gornja Radgona 

s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja 

Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona 

 

 

Šolsko leto 2018/19 

Datum: 25. 09. 2018 

 

 
ZAPISNIK 

 

1. seje Sveta staršev OŠ Gornja Radgona,  

ki je potekala v torek, 25. 09. 2018, ob 16.30 

v veliki zbornici Osnovne šole Gornja Radgona 

 

Dnevni red: 

 

1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 
2. Konstituiranje sveta staršev v šolskem letu 2018/19 – ravnatelj 
3. Izvolitev predsednika/ce in namestnika/ce predsednika/ce ter sekretarja/ke sveta staršev 
4. Seznanitev s Poslovnikom Sveta staršev OŠGR - ravnatelj 
5. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/18 (11. 6. 2018) 
6. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18 - ravnatelj 
7. Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 – ravnatelj in pomočnica ravnatelja 
8. Predlog prispevkov za posamezna učna gradiva, za abonmaje in za učbenike NIS 2 – ravnatelj 
9. Izvolitev članov v Odbor za prehrano in pripravo jedilnikov in Odbor za šolski sklad 
10. Vprašanja, predlogi in pobude staršev 
 

Ad1) 

Prisotni: predstavnica 1. a, predstavnica 1 .b, predstavnica 1. c, predstavnik 2. a, predstavnica 2. b, 

predstavnica 2. c, predstavnica 3. a, predstavnik 3. b, predstavnik 3. c, predstavnik 4. b, predstavnica 4. 

c, predstavnica 5. a, predstavnica 5. b, predstavnica 5. c, predstavnica 6. a, predstavnica 6. b, 

predstavnica 7. a, predstavnica 7. b, predstavnik 7. c, predstavnik 8. b, predstavnik 9. a, predstavnica 9. 

b, predstavnik PŠ PPVI. 

 

Odsotni: predstavnik 4. a, predstavnik 8. a, predstavnica 9. c, predstavnica PŠ NIS. 

 

Ostali prisotni: ravnatelj šole in pomočnica ravnatelja 
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Ad2) 

Ravnatelj šole preveri prisotnost in ugotovi, da je od 27 članov Sveta staršev, prisotnih 23 članov, s 

čimer je Svet staršev sklepčen. 
  

Ad3) 

Na podlagi zbranih predlogov in strinjanja predlaganih h kandidaturi za predsednika in namestnika 

predsednika Sveta staršev, prisotni potrdijo predlagana kandidata. 

 

Sklep št. 1: 

Člani Sveta staršev soglasno potrdijo predstavnika 7. c kot predsednika Sveta staršev ter 

predstavnico 5. b kot namestnico predsednika Sveta staršev. 

 

Sklep št. 2: 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Gornja Radgona zapiše predstavnica 3. a. 

 

Ravnatelj čestita izvoljenim in preda vodenje seje predsedniku Sveta staršev. 

 

Ad4) 

Ravnatelj vse prisotne, predvsem pa novo izvoljene predstavnike Sveta staršev, pozove naj se seznanijo 

s Poslovnikom Sveta staršev OŠ Gornja Radgona, ki jim ga bo posredoval po e-pošti.  

 

Ad5) 

Predsednik Sveta staršev pozove h potrditvi zapisnika 3. seje Sveta staršev v šolskem letu 2017/18. 

Ravnatelj ob tem prisotne pozove, da se v prihodnje priprava zapisnikov Sveta staršev zaključi v roku 

enega meseca od seje Sveta staršev. 

 

Sklep št. 3: 

Člani Sveta staršev zapisnik 3. seje Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 soglasno potrdijo. 

 

Ad6) 

Ravnatelj predstavi Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18. Posebej 

izpostavi: 

 podatke o dosežkih pri NPZ ter pove, da so 3. razredi v preteklem šolskem letu bili pilotno 

vključeni v NPZ, kjer so dosežki pri predmetih SLJ in MAT nad slovenskim povprečjem. Za te 

otroke se nadeja dobrih rezultatov tudi v 6. razredu. Ravnatelj izrazi nezadovoljstvo z rezultati 

NPZ pri 6. in 9. razredih. Pove, da so rezultati 6. razredov na vseh področjih, razen TJA, pod 

slovenskim povprečjem ter si prizadeva, da bo ta generacija v 9. razredu uspešnejša. Rezultati 

NPZ pri devetošolcih so pod slovenskim povprečjem na vseh področjih. Ravnatelj izrazi 

nezadovoljstvo z rezultati ter si za boljše rezultate prizadeva podporo staršev.  

 rezultate plavalnega tečaja za učence 3. razreda in pove, da so vsi otroci ob zaključku plavalnega 

tečaja postali plavalci.   

 preverjanje plavanja v 6. razredu, pove, da so rezultati preverjanja zelo vzpodbudni. 
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 pozitivni premik na področju karierne usmeritve, saj se devetošolci v večini odločajo za 

tehnične-strokovne programe in ni več tolikšen trend gimnazijski program. 

 šolsko kulturo, vzgojo in red ter pove, da je prenova šolskega reda bila nujno potrebna. Doda,  

da bodo zaposleni dosledno izvrševali pravila šolskega reda ter si zadali več proaktivnih 

dejavnosti v prihodnosti. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Sklep št. 4: 

Člani Sveta staršev soglasno potrdijo Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2017/18. 

 

Ad7) 

Ravnatelj predstavi Letni delovni načrt (LDN) za šolsko leto 2018/19, ki ga ponovno krasi delo učencev.  

Lanski LDN, v katerem je vključen tudi petletni razvojni načrt, je vodilo za naprej.  V šoli so si zadali 

akcijski načrt za letošnje leto. Ravnatelj pove, da je prioriteta dvigniti raven poučevanja in znanja, saj je 

še preveč zgolj naučenega znanja in premalo razumevanja ter poudari, da je najtežje spreminjati lastno 

prakso.   

 

Pomočnica ravnatelja predstavi vsebino LDN. 

 

Ravnatelj pojasni: 

- da so bili na osnovi novih okoliščin primorani na novo deliti učence v 7. in 8 razredu ter pove, da 

so učenci spremembo dobro sprejeli. 

- da so tri delovne sobote, ki se morajo izvesti v letošnjem šolskem letu, predpisane s strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in da bo časovnica objavljena na spletni 

strani šole. Izpostavi neljubi dogodek iz preteklega šolskega leta, bojkot ene izmed delovnih 

sobot, ko je manjkalo kar 100 učencev. Poudari, da na ta dan ni šlo za nadomestitev pouka 

zaradi stavke učiteljev. Ravnatelj pove, da je zakonska obveza 189 šolskih dni ter da so počitnice 

letos bolj radodarne, zaradi česar so v letošnjem šolskem letu tri delovne sobote. Na te dni se 

ne bo izvajal pouk temveč dnevi dejavnosti. 

- da so na pobudo staršev uspeli pridobiti dodatno avtobusno linijo Črešnjevci – Zbigovci 

- da so bili primorani v že v tem šolskem letu izvesti skrajni ukrep, to je izključitev učenca iz šole. 

Dotični učenec je ogrožal varnost učencev in učiteljev. Učenec je izpolnil osnovnošolsko obvezo, 

saj je imel podaljšani status in se je v tem letu šolal že deseto leto ter status zlorabil. Učiteljski 

zbor je sklenil, da se učenca izključi iz šole. 

- da so tudi v letošnjem šolskem letu tri šole v naravi, ki pa jih določa Center šolskih in obšolskih 

dejavnosti (CŠOD) in ne ravnatelj. Šola se prijavi, CŠOD pa jih dodeli. Pove, da sta se letos 

pokrila dva termina v februarju, pokriva pa se tudi praznik, 8. februar, zato učenci 7. in 8. 

razreda ne bodo prisotni na dnevu dejavnosti, v soboto, 2. februarja 2019. Pojasni, da šola 

preferira CŠOD, ker je ugodnejši. Šola v naravi je za 5. razrede subvencionirana, ker gre za 

plavalno šolo, ostali dve sta nadstandard. Doda, da letos plavalni tečaj za 3. razrede predstavlja 

višji strošek za starše, saj prevoza v kopališče Radenci ustanoviteljica ne financira v celoti.  
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- da so z ogromnim trudom uredili prevoz za učence podružnične šole od vrat do vrat. Prevoz 

sofinancirajo tri občine, za kar se jim ravnatelj zahvaljuje. 

- da je pri neobveznih izbirnih predmetih, dodelil  vsako uro, ki jo je lahko, kot mu jih omogoča 

pravilnik in vir financ, MIZŠ. Vendar pove, da je ministrstvo togo in nam pripada zgolj 8 skupin, 

kar predstavlja 11 izvedbenih ur. Ravnatelj je našel še drugi vir financiranja, to je vir 

ustanoviteljice, ter tako omogočil dodatne ure angleščine, nemščine in računalniškega 

opismenjevanja.  

 

Predsednik Sveta staršev da v razpravo LDN za šolsko leto 2018/19. 
 

- Predstavnica 1. a razreda, poda predlog da bi se skupni roditeljski sestanki v prihodnje začeli ob 

kasnejši uri in ne ob 16.30 kot letošnji, saj nekateri starši ne uspejo priti pravočasno zaradi 

službenih obveznosti. 

 

Ravnatelj pove, da bo o predlogu razmislil ter doda da je težava v tem, da se posledično pogovorne ure 

zavlečejo pozno v noč, kar je za zaposlene precej obremenjujoče, ob upoštevanju, da so ta dan že 

izvajali pouk. 

 

Sklep št. 5: 

Člani Sveta staršev soglasno potrdijo LDN za šolsko leto 2018/19. 

 

Ad8) 

Ravnatelj poda predlog prispevkov za posamezna učna gradiva, za abonmaje in za učbenike NIS 2: 

- prispevek staršev za nakup gradiva za obdelavo TIT ostane enak kot preteklo šolsko leto in za 6. 

razred znaša 7 EUR, za 7. razred 5 EUR, za 8. razred 7 EUR in se poravna pri položnici za 

prehrano v mesecu novembru.  

- prispevek za potrebščine za predmet LUM za učence od 6. do 9. razreda je 10 EUR in se poravna 

v mesecu decembru. 

- plačilo abonmaja za učence od 1. do 4. razreda znaša skupno 6 EUR na učenca za vseh 5 

predstav in se poravna v mesecu novembru. Cena posamezne predstave je 330 EUR. 

 

Predsednik Sveta staršev da v razpravo predlog prispevkov za posamezna učna gradiva, za abonmaje in 

za učbenike NIS 2. 

 

- Predstavnica 2. b predlaga, da se prispevki ne bi pokrivali v posameznih mesecih, zato predlaga 

plačilo abonmaja pri položnici za prehrano v mesecu oktobru. 

 

Ravnatelj predlog sprejme. 

 

- Predstavnica 6. a pove, da starši niso bili predhodno obveščeni o tem, da šola nabavi 

potrebščine za LUM in so jih določeni starši sami nabavili. Predlaga, da naj razredniki ob koncu 

šolskega leta, učence na to posebej opozorijo. 
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- Drugi predstavniki povedo, da so njihovi otroci bili predhodno obveščeni. 

 

Ravnatelj pove, da bo učitelje opozoril na to, da starše o nabavi potrebščin za LUM s strani šole, v 

prihodnje, pravočasno obvestijo. 

 

Sklep št. 6: 

Člani Sveta staršev soglasno potrdijo predlog za poravnavo prispevkov, upoštevajoč nov termin 

plačila abonmaja. 

 

Ravnatelj se zahvali za potrditev. 

 

Ravnatelj pove, da je učencem podružnične šole (PŠ) v preteklosti šola kupovala učbenike in delovne 

zvezke, ki so s tem postali njihova lastnina. Vendar pa je za šolo nakup gradiva postal prevelik zalogaj, 

zato je učiteljski zbor sprejel sklep, da bo polovico prispevka financirala šola, drugo polovico pa starši. 

Starši otrok PŠ se strinjajo s sprejetim sklepom.  

 

Sklep št. 7: 

Člani Sveta staršev soglasno potrdijo predlog za deljeno poravnavo prispevka za učbenike NIS 2. 

 

Ravnatelj se zahvali za potrditev. 

 

Ad9) 

Ravnatelj napove izvolitev članov v Odbor za prehrano in pripravo jedilnikov in Odbor za šolski sklad. 
Nekateri prisotni predlagajo, da lanskoletni člani ostanejo enaki.  
 
Lanskoletna članica Odbora za prehrano in pripravo jedilnikov, predstavnica 5. c pove, da z veseljem 
ostaja članica, razen če nima kateri drugi predstavnik željo postati član omenjenega Odbora.  
 
Sklep št. 8: 

V Odbor za prehrano in pripravo jedilnikov je soglasno izvoljena predstavnica 5. c.  

 
Lanskoletna člana Odbora za šolski sklad, predstavnik 7. c in predstavnica 6. a, se strinjata s predlogom, 
da ostaneta člana. Predstavnica 5. c predlaga, da se kot 3. člana Odbora za šolski sklad, izbere 
predstavnika podružnične šole. Ta se s predlogom strinja. 
 

Sklep št. 9: 

V Odbor za šolski sklad so soglasno izvoljeni predstavnik 7. c, predstavnica 6. a in predstavnik PŠ 

PPVI.  

 

Ravnatelj se vsem članom odborov zahvali za lanskoletno korektno sodelovanje. Doda, da je Šolski 

sklad namenjen vsem učencem po generacijah, za razbremenitev staršev. Vpraša ali se prisotni 

strinjajo z lanskoletnim sklepom iz 3. seje Sveta staršev, da se Šolski sklad polni na dva načina, to je s 

pogodbo ter s prostovoljno donacijo preko TRR.  
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Sklep št. 10: 

Člani Sveta staršev soglasno potrdijo predlagani način zbiranja denarja v Šolski sklad, to je s pogodbo 

ter s prostovoljno donacijo preko TRR. 

 

Ad10) 

- Predstavnica 5. c, pove da so starši prejeli odgovor ravnatelja na njihov dopis glede 

neobveznega izbirnega predmeta TJN ter da želijo, da se na današnji seji Sveta staršev pove, da 

so prepričani, da bo kakovost pouka upadla ter upajo, da je v interesu šole, da učencem 

zagotovi željene pogoje. 

 

Ravnatelj pojasni, da se je odgovoru na dopis staršev resnično posvetil in ga argumentiral ter nikakor 

ne gre za kljubovanje. Pove, da so vendarle naredili korak naprej ter že ob pričetku šolskega leta 

oblikovali dve skupini učencev. Doda, da kvaliteta pouka ne sme trpeti ter da bo učiteljica primorana 

pouk individualizirati in diferencirati. 

 

- Predstavnica 5. b, pove da se zaveda, da se trudijo, da pa bi vendarle lahko združili pobude za 

drugi tuji jezik, da bi znižali normativ za skupine. Pove, da so v drugih šolah straši bili 

pripravljeni dodatno plačati ter da bo veliko staršev primoranih se posluževati inštrukcij. 

 

Ravnatelj pove, da učitelji tujih jezikov že vrsto let apelirajo na MIZŠ, vendar brez uspeha, saj se žal vse 

gleda skozi denar. Doda, da si ne drzne zamisliti, da bi strošek prevalil na starše, saj bi to bilo 

diskriminatorno predvsem do tistih, ki si tega ne morejo privoščiti ter pove, da ne gre za majhne 

zneske. Pove, da bi prvotno morala biti le ena skupina, da pa so jih že razdelili v dve skupini, česar MIZŠ 

ne priznava. Močno se bodo trudili, da bo učiteljica izvajala pouk kvalitetno za vse učence od 4. do 6. 

razreda, v upanju da bosta v 7. razredu oba tuja jezika obvezna, kar se pilotno že pelje. Ravnatelj doda, 

da je znanje tujega jezika nujno potrebno za nadaljnje izobraževanje ter iskanje zaposlitve. Poda 

predlog, da se Sveti staršev v Pomurju povežejo in s to problematiko »pritisnejo« na MIZŠ. 

 

- Predstavnica 8. b pove, da je njen otrok izrazil skrb, da istočasno poteka dopolnilni pouk FIZ in 

MAT, saj nekateri učenci potrebujejo pomoč pri obeh predmetih. 

 

Ravnatelj pove, da o tem ni seznanjen ter da se naj učenci z učitelji dogovorijo o dodatnem terminu. V 

primeru, da to ne bo mogoče, bo ravnatelj poiskal rešitev. 

 

- Predstavnica 4. c pove, da se včasih zgodi, da pozabijo odjaviti otroka od kosila in vpraša zakaj 

ta otrok ne sme v svoji posodici dvigniti kosilo za domov ter ga v kuhinji ob tem grdo gledajo. 

 

Ravnatelj pove, da tega v preteklosti še niso prakticirali, da grdo gledanje ni primerno ter da želi tudi 

sam izvedeti zakaj učenec ne more dvigniti kosila za domov. Pove, da je potrebno stopiti do vodje 

prehrane za ustrezno rešitev. 

 

 

 



 7

 

- Predstavnik 7. c pozove ravnatelja k dodatnim pojasnitvam glede izleta v London 

 

Ravnatelj pove, da je s strani ene mame prišla pobuda, da se učenci udeležijo večdnevne ekskurzije v 

London. Pove, da v kolikor bo interes pri 7., 8. in 9. razredih, da je šola pri tem lahko le v pomoč. 

Ravnatelj predlaga, da se povežemo z Osnovno šolo Radenci ter tako izposlujemo ugodnejšo ceno. 

Doda, da si šola prizadeva za mednarodne projekte, saj učenci s tem pridobijo pozitivne izkušnje, ki jih 

bogatijo. 

 

- Predstavnica 5. c izpostavi temo iz 3. seje Sveta staršev v šolskem letu 2017/18 ter vpraša ali je 

bila narejena analiza prednosti/slabosti uporabe delovnih zvezkov. Pove, da so nekateri delovni 

zvezki preveč prazni ter vpraša ali bi se dalo to v prihodnje urediti drugače, saj smo pri izbiri 

učnega gradiva, med dražjimi šolami. 

 

Ravnatelj pove, da se s pobudo strinja ter da je spreminjanje praks učiteljev izjemno težko. Pove, da bo 

potreben tehten premislek o smotrnosti uporabe delovnih zvezkov, saj je ta lahko pripomoček ali 

breme, kar je že izpostavil na seji učiteljskega zbora. Vsak učitelj ima pri izbiri gradiva avtonomijo, 

ravnatelj pa bo vztrajal, da bo v ozadju izbire tudi tehten premislek za uporabo. 

 

- Predstavnica 7. b pove, da ima hčer v 4. razredu ter da ji je všeč, da ne uporabljajo učbenika ter 

da v delovnem zvezku podčrtajo kar je pomembno. 

 

Ravnatelj odgovori, da si vsak učitelj sam izbere didaktiko kako bo učil ter doda da OŠ GR dela dobro 

ter da lahko dela še boljše. 

 

- Predstavnik PPVI pove, da imajo v NIS-u nove učilnice, za kar so starši zelo veseli 

 

Ravnatelj pove, da so tudi učitelji zelo veseli ter da je pozitivna povratna informacija tudi pri otrocih. 

 

- Predstavnica 6. a vpraša kdaj se bo realiziral vpogled ocen. 

 

Ravnatelj odgovori, da je to že izvedljivo za plačljivo storitev eSporočilia, bo pa kmalu omogočena tudi 

brezplačna storitev eRedovalnica. Starši bodo prejeli dopis na kakšen način bo to izvedljivo. 

 

- Predstavnica 2. b pove, da so njihovi otroci ostali v isti učilnici kot v preteklem letu ter da jim ob  

prihodu po otroke ni omogočeno, da gredo skozi vhod za 1. razrede. 

 

Ravnatelj odgovori, da naj starši otroke navajajo na samostojnost ter da je omenjeni vhod namenjen 1. 

razredom ter doda da starši žal ne spoštujejo hišnega reda. 
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- Predstavnica 4. c pove, da s strani šole po eni strani ni zaželeno, da starši hodimo po šoli in do 

razredov po otroke, po drugi strani pa dobivamo kontradiktorna navodila, naj po otroka 

pridemo v razred, ko mora npr. k zobozdravniku in se učencu ne zaupa, da bo sam prišel v 

garderobo. Doda, da tudi starši želimo spodbujati samostojnost otrok.  

 

Ravnatelj odgovori, da si šola ne more privoščiti, da gredo učenci sami do zobozdravnika, saj je šola 

odgovorna zanje. Doda, da starši lahko pridejo po otroka in ga spremljajo v zdravstveni dom ter da v 

takšnih primerih naj informatorju povedo, da prihajajo po svojega otroka. Ravnatelj pojasni, da je 

nadzor potreben, saj so že imeli ekscese ter da se nekatere šole že poslužujejo zaklepanja šole. 

 

- Predstavnica 2. c vpraša kako bo urejeno jutranje varstvo za otroke od 2. do 5. razreda. 

 

Ravnatelj pove da je jutranje varstvo sistematizirano za 1. razrede. Za učence od 2. do 5. razreda pa je 

možna nadstandardna storitev. Doda, da so staršem dali v poizvedbo vprašalnik o jutranjem varstvo ter 

da se je do danes 23 staršev odločilo, da bi bili pripravljeni plačevati mesečno od 10 do 15 eur na 

otroka, odvisno od števila vključenih učencev.  

 

Sklep št. 11: 

Člani Sveta staršev soglasno potrdijo predlagani način ureditve jutranjega varstva za učence od 2. do 

5. razreda. 

 

Ravnatelj doda, da ko bo zagotovljen ustrezni kader, da bodo starši o tem obveščeni. Za ostale otroke 

bo zagotovljeno brezplačno jutranje varstvo v garderobi šole.  

 

- Predstavnica 2. c doda, da se večina staršev odloča glede na ceno ter da je 15 EUR mesečno za 

jutranje varstvo veliki znesek, za katerega se nekateri starši bodo odločili, nekateri ne. 

 

Ravnatelj odgovori, da gre za nadstandard ter da se učenci ta čas lahko zadržujejo v garderobah, saj ne 

gre za učni proces. 

 

- Predstavnica 5. c predlaga, da bi se prva šolska ura lahko začela prej. 

 

Ravnatelj odgovori, da je zakonsko določeno, da se prva šolska ura ne začne pred 7.30 ter doda, da bi 

se posledično morale ostale aktivnosti izvajati popoldan, kar iz organizacijskega vidika predstavlja veliki 

problem. Pove, da otroke trenutno že sprejemajo v jutranje varstvo, saj gre za manjše število otrok, ob 

7.15 pa se priključijo v garderobe. Pove, da staršem že gredo naproti s tem, da se jutranje varstvo 

začne že ob 5.45. 

 

- Predstavnik 4. b pove, da imajo na šoli zaposlene, ki verjetno nimajo zapolnjenih vseh ur ter 

vpraša ali je kader res maksimalno izkoriščen ali pa so znotraj morda še kakšne rezerve. Pove, 

da se zaposleni evidentirajo na različne načine ter da so prihodi in odhodi zaposlenih zelo 

raznoliki. Pove, da tu vidi možnost za jutranje varstvo. 
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- Predstavnica 5. c podpira gornjo izjavo ter pove, da je v preteklem letu bilo izpostavljeno enako 

vprašanje ter da je bil odgovor, da imajo vsi zaposleni popolne ure. 

 

Ravnatelj pove, da sistematizacija učiteljev pomeni, da je pokrita iz sredstev MIZŠ in ustanoviteljice in 

je povezana s financiranjem. Doda, da ne more od učiteljev zahtevati, da bi določene ure delali zastonj. 

Delovni čas učiteljev je, kakršen je in sistem ne omogoča delo 8 ur dnevno. Vendarle pa so stvari, ki jih 

zaposleni delajo brezplačno, ena od teh je ¾ ure tedensko, dežurstvo v garderobi. 

 

- Predstavnik 4. b doda, da gre za sistemski problem na centralni ravni, kako se bi pravilno 

evidentirala in zagotavljala dejanska prisotnost učiteljev. Pove, da kar pozna učiteljski poklic ter 

da so številni starši, ki si ne upajo povedati, kako bi lahko bilo na tem področju drugače. 

 

Ravnatelj pove, da je učiteljski poklic lep, ker oblikuje človeka za življenje. Doda pa, da šola nima 

učiteljev, ki bi lahko poskrbeli v času predur za učence od 2. do 5. razreda, ko se že izvaja učni proces in 

številne interesne dejavnosti. 

 

- Predstavnica 6. a pove, da ne ve kako je staršem, ki rabijo jutranje varstvo, da pa obstaja 

povpraševanje, ko pa se določi cena, pa nastane težava ter doda, da gre v bistvu za manj kot 1 

eur na jutro. 

 

Ravnatelj odgovori, da ne bo polemiziral cene ter da moramo ločiti med zahtevami ter tistim, kar nam 

pripada. Pove, da bo delal v dobro otrok. 

 

- Predstavnica 2. b pove, da ji je zelo všeč, ko pripelje svojega otroka zjutraj v šolo, da se otroci v 

garderobi igrajo in družijo. 

 

Ravnatelj zaključi debato z dobronamerno izjavo, da je bil letošnji pritisk staršev glede delitve otrok, 

neupravičen. Pove, da ti otroci delujejo dobro ter da je odgovornost staršev, da otroke navajamo na 

samostojno življenje. 

 

 

Seja je bila končana ob 19.25. 

 

 

 

 

Zapisala: predstavnica 3. a 

Ravnatelj: Dejan Kokol 

Predsednik Sveta staršev: Ervin Kapun 


