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Številka: 900-3/2016-2 
Datum:  15.3.2016 

 
ZAPISNIK 

3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2015/2016, 
ki je potekala v torek, 15. marca 2016, v zbornici OŠ Cerklje ob Krki. 

 
Pričetek seje: ob 17.30 uri 
 
Prisotni: Marjan Drečnik, Franc Butara, Estera Gramc Žičkar, Mitja Mladkovič, Jernej Kostrevc, Mateja 
Retelj Gramc, Amadeja Žerjav, Urška Kovač Zlobko, Maja Oštir, Damjana Kuntarič, Anej Matoh, Sergeja 
Bizjak, Miran Horžen, Mojca Zlobko, Franc Škaler, Stanka Preskar, Andreja Ninković, Helena Žokalj 
 
Opravičeno odsotni: Janja Bakšič Dornik, Liljana Sabol, Suzana Baznik 
 
Predsednica Sveta staršev, Urška Kovač Zlobko, ugotovi sklepčnost seje in pozdravi novo članico Sveta 
Staršev Polonco Kuhar, predstavnico novega polovičnega oddelka vrtca. Pove tudi, da je danes prejela 
odstopno izjavo Lilijane Sabol, predstavnice 9. razreda. Starši 9. razreda bodo morali izvoliti novega 
predstavnika v Svetu staršev. 
 
Vsi člani Sveta staršev so dobili predlog dnevnega reda s prilogami. Na dnevni red ni pripomb. 
 
Predlagan je naslednji dnevni red:  
 
1. Pregled sklepov zapisnika 2. seje 
2. Šolski sklad – finančno poročilo 2015 ter dogovor o vključitvi vrtca v šolski sklad. 
3. Aktiv Svetov staršev Posavja – informacije o aktivnostih in izvolitev predstavnika vrtca. 
4. Razno 
 
Sklep št. 900-3/2016-2-1: Prisotni soglasno potrdijo predlagani dnevni red. 
 
K 1. točki: Urška Kovač Zlobko pove, da so bili sklepi prejšnje seje že realizirani. Zapisnik prejšnje seje 
je bil poslan skupaj z vabilom.  
 
Sklep št. 900-3/2016-2-2: Prisotni soglasno potrdijo zapisnik 2. seje Sveta staršev, ki je potekala 
5.11.2015. 
 
K 2. točki: Andreja Ninkovič in Franc Škaler predstavita poročilo šolskega sklada za leto 2015 in tudi del 
poročila za leto 2016 (povzetek v prilogi).  
 
- Finančno poročilo je bilo že podano na Svetu zavoda kot priloga finančnega poročila šole (v prilogi). 

Denarna pomoč iz šolskega sklada je bila razdeljena med vse učence. 
- Izpostavi naslednja podjetja, ki so prispevali v šolski sklad: Qtehna, Market Dušak, NEK, GLM Lovše, 

Mercator, Moto klub Škorpijon. Franc Škaler pove, da so se vsa podjetja, katerim je bila 
posredovana prošnja za donatorstvo, odzvali.  

- Odzivnost v akciji »Šolski sklad ni zaman« je bila med razred zelo različna, zelo nizka je bila v zadnji 
triadi in v vrtcu. Kljub temu so bili prispevki v letu 2015 preseženi glede na načrtovano. V letu 2016 
je bilo kar nekaj odlivov iz šolskega sklada (30 €/učenca v zimski šoli v naravi, 30 €/ učenca 9. 
razreda za zaključni izlet, prevoz učencev od 1. do 9. razreda).  
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- Predstavi pobudo o vključitvi predstavnika vrtca v šolski sklad. Nekaj sredstev je že namenjeno tudi 
za vrtec. Predlaga vključitev z julijem, ko bodo imenovani novi člani upravnega odbora šolskega 
sklada. Vsaj 30 dni pred 1.7.2016 je potrebno imenovati nove predstavnike, lahko se podajo novi 
predlogi, lahko ostanejo enaki. V sklopu majske oz. junijske seje Sveta staršev bo izvolitev članov 
na dnevnem redu. 

- Poročila in vse zadeve povezane s šolskim skladom so javno objavljena in predstavljena staršem. 
- Predlogi staršev in članov Sveta staršev so bili realizirani. 
- Starši so s kuharskimi delavnicami (peka doma) veliko sredstev prispevali v šolski sklad, izkupiček 

božično-novoletnega bazarja je ponovno presegel pričakovanja 
- Nekaj staršev otrok vrtca ni vedelo za akcijo 1 euro, predlaga več promocije. 
 
Franc Škaler se zahvali Andreji Ninković za zelo dobro opravljeno delo v šolskem skladu. 
 
Urška Kovač Zlobko pohvali delo šolskega sklada in starše. Pove, da je bil v treh letih viden velik 
napredek. 
 
K 3. točki: Urška Kovač Zlobko pove, da je bil lani sprejet sklep o vključitvi v Aktiv Sveta staršev Posavja 
(ASSP). Sprejet je bil načrt dela za leto 2016. Glavna naloga aktiva je obveščanje in informiranje  staršev 
o njihovi vlogi v Svetu staršev, obveščanje o delavnicah (vloga staršev pri imenovanju ravnateljev – lani, 
vloga staršev pri potrjevanju učbenikov – letos), omogočajo seznanjanje staršev s pravicami staršev, 
imajo svojo spletna stran, Facebook profil. Na zadnjem sestanku so obravnavali navodila s priročnikom 
za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgoji in izobraževanju. Predstavi dilemo kako ravnati v primeru 
nasilja s strani Romov, ki niso etnična skupina. Priročnik na to dilemo ne odgovori. ASSP je podal 
pripombo v zvezi s tem na Zvezo Svetov Staršev Slovenije, ki komunicira naprej z ministrstvom, 
pristojnim za izobraževanje.    
Aktiv je na zadnjem srečanju tudi imenoval predstavnika staršev v regijskem preventivnem programu 
»Žuram brez droge in alkohola«.  
 
Andreja Ninković in Franc Škaler zapustita sejo ob 18.05 uri. 
 
Aktiv Sveta staršev Posavja se bo razširil tudi na  Svet staršev vrtca, zato predlaga izvolitev predstavnika 
s strani vrtca. Štirje predstavniki vrtca v Svetu staršev so danes prisotni, povpraša o želji članov po 
včlanitvi. Pove še,  da sodelovanje ni vezano na mandat v Svetu staršev. Prisotni člani predlagajo Estero 
Gramc Žičkar.  
 
Sklep št. 900-3/2016-2-3: Prisotni soglasno potrdijo Estero Gramc Žičkar za predstavnico vrtca v 
Aktivu Sveta staršev Posavja. 
 
K 4. točki: Ravnateljica predstavi napredek od prejšnje seje glede: 
- prometnega režima: 
25.8.2015 je potekal sestanek glede prometne varnosti pri nadomestni lokaciji. Ravnateljica je že 
večkrat sodelovala z oddelkom za družbene dejavnosti (od januarja 2016 oddelek za družbene 
dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj) tudi že z novo vodjo oddelka, go. Patricio Čular. Glede 
na zapisnik avgustovskega sestanka, pove, da je bila urejen pešpot, avtobusni prevozi od šole do centra 
Cerkelj ob Krki. Pločnika, v času pouka na nadomestni lokaciji, ne bo možno zgraditi (ovire odkup 
zemljišč…). Na cesti pri šoli (pred tablo za šolo) je postavljen znak za omejitev hitrosti, pri izhodu iz 
šolskega dvorišča sta postavljeni ogledali za boljšo preglednost pri vključitvi v promet. Fizična omejitev 
hitrosti bo urejena, če bo na osnovi postavitve radarjev to potrebno. Radarji naj bi bili postavljeni do 
konca tega tedna (to je bilo s strani Občine Brežice (g. David Flajnik) zagotovljeno ge. ravnateljici 
9.3.2016.  
Asfaltiranje šolskega dvorišča za tako kratek čas ni smiselno, saj bo morala šola stanje stavbe in 
zunanjega dela vrniti v prvotnem stanju. V času počitnic so bile zasipane luknje na dovozni poti.  
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Integral Brebus Brežice je za prihodnje šolsko leto ponudil šolski prevoz čez Velike Malence, po desni 
strani Krke, če bo interes staršev po vpisu otrok v OŠ Cerklje ob Krki. Dogovoriti se je potrebno še glede 
prečkanja avtobusa preko lesenega mostu. Ravnateljica v kratkem pričakuje pozitiven odgovor. 
 
- gradnje nove šole:  
Trenutno poteka 10-dnevno pregledovanje arheologov v predelu kjer bo telovadnica, saj to področje 
še ni bilo nikoli raziskano. Če ničesar ne najdejo se izkopi nadaljujejo. Gradnja trenutno poteka po 
načrtu. Pouk v novi šoli bo stekel predvidoma po zimskih počitnicah leta 2018. Ta trenutek se 
posredujejo informacije projektantom glede opreme v novi šoli. 
 
- Romske problematike: 
 Na šoli je bil učinkovito sodelovanje s predstavnico Romov, ki je opravljala delo preko javnih del, 
vendar meni, da javna dela niso rešitev. Zato je podala predlog po redni zaposlitvi Romske predstavnice 
na Občino Brežice. V odgovoru župana, je bilo zapisano, da novega zaposlovanja Občina Brežice ne 
načrtuje in da se je potrebno posluževati javnih del. Ravnateljica ob tem opozori, da so naloge 
zaposlenih oseb preko javnih del drugačne, se nanašajo predvsem na pomoč učencem pri pouku. 
Trenutno sta na OŠ Cerklje ob Krki dve romski osebi, zaposleni preko javnih del, en Rom je zaposlen 
preko Centra za socialno delo Brežice. Ob tem omeni slabost dela preko javnih del, ki ne daje možnosti 
zaposlitve osebe za več kot eno leto. Za šolo ostane še možnost prijave na evropske razpise, na katere 
se bo sigurno prijavila, saj so vezani na daljše časovno obdobje. Z go. Patricio Čular je govorila glede 
prijave v skupen projekt s krško šolo, ki ima enako romsko problematiko. Trenutno se naša šola 
dogovarja z možnostjo zaposlitve Nataše Žagar preko evropskega projekta. 
Delovna skupina Občine Brežice za romsko problematiko je imela v lanskem letu le en sestanek. 
Ravnateljica vidi največji problem v vračanje romskih otrok v njihove slabe bivanjske razmere, kar na 
otroka deluje zelo destimulativno. Predlaga pritisk na institucije, odgovorne za ureditev bivanjskega 
problema Romov. Rome je potrebno navaditi osnovnih pomembnih zadev, ki se jih lahko otrok na/učit 
doma, za kar šola nima pristojnosti in javna dela tukaj niso rešitev. Pove še, da so se tudi romski učenci 
udeležili kulturnega dne v Ljubljani, kjer ni bilo težav. Težave so se pričele pri vrnitvi iz Ljubljane.  
Miran Horžen povpraša po izkušnjah iz vrtca v Kerinovem grmu. Ravnateljica pove, da je težava v tem, 
da se otroci gibljejo v svojem okolju, kjer pa se ne učijo socializacije.  
Ravnateljica pove, da bo prijavila starše otrok, ki ne obiskujejo pouka, na inšpektorat. Vsak mesec o 
tem obveščamo Center za socialno delo Brežice, v primeru konfliktov je policija takoj obveščena. Meni, 
da obnašanja Romov, ki ni skladno s pravili, ne smemo tolerirati. Predlaga dopis s strani Sveta staršev 
na občino glede romske problematike.  
Urška Kovač Zlobko meni, da Občina Brežice ne opravlja zadovoljivo svoje vloge pri reševanju romske 
problematike v Gazicah. Marsikaj je že bilo napisano, nič ni bilo rešeno. Meni, da je rešitev v tem da se 
jim enake pogoje, kot vsem ostalim, postavlja pri vseh stvareh (pravice in dolžnosti).  
Mateja Retelj Gramc meni, da tudi če bi Občina Brežice odkupila zemljišča, kjer živijo Romi, jih le-ti ne 
bodo, saj bodo s tem prikrajšani pri pravicah, ki jim pripadajo s strani Centra za socialno delo. 
Urška Kovač Zlobko in Mitja Mladkovič vidita problem na ravni države, tudi Evrope, saj so Romom 
namenjene posebne kvote denarja in posebna pozornost pri zagotavljanju njihovih pravic na podlagi 
kulturnih posebnosti, nič pa se ne govori o dolžnostih. 
Marjan Drečnik predlaga kazen za neobiskovanje pouka, in sicer v obliki odbitkov pri pravicah. Predlaga 
sodelovanje s svetniki KS Cerklje ob Krki pri reševanju romske problematike. 
Ravnateljica meni, da je rešitev uvrstitev Romov v etnično skupino, saj naj bi imeli v nasprotnem 
primeru enake pravice in dolžnosti kot vsi ostali državljani.  
Ravnateljica pove, da mlajši učenci obiskujejo pouk, starejši manj, saj se pri trinajstih letih deklice že 
poročajo. Nekateri Romi z urejenimi bivanjskimi razmerami obiskujejo pouk tudi v višjih razredih (8. 
razred). 
 
Jerneja Kostrevca zanima, ali bo možno najeti športne prostore v novi šoli tudi čez vikend. Ravnateljica 
pove, da v primeru upoštevanja dogovora, v tem ne vidi problema. 
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Mateja Retelj Gramc vidi pozitivno spremembo, da imajo učenci pri kosilu na voljo začimbe in ostale 
dodatke k jedem. 
 
Miran Horžen in Marjan Drečnik pohvalita delo kolektiva pri izvedbi delavnic v okviru projekta Ustart, 
otroci so bili navdušeni. Ravnateljica ob tem pove, da je velikega pomena, da se usvojeno znanje tudi 
praktično predstavi, izvede pri pouku. 
 
Miran Horžen in Urška Kovač Zlobko preneseta tudi pohvale staršev za dobro delo učiteljev in drugih 
zaposlenih v pogojih, ki jih omogoča nadomestna lokacija šole.  
 
Urška Kovač Zlobko pohvali Facebook profil šole, saj omogoča hitro in dinamično seznanjanje staršev 
z dogodki na šoli in uspehi otrok. Ravnateljica pove, da tudi na FB profilu dosledno upoštevajo pravila 
varovanja osebnih podatkov in ne objavijo slik otrok, za katere starši niso podali soglasja oz. le-te na 
slikah zakrijejo. 
 
Miran Horžen in Jernej Kostrevc zapustita sejo ob 18.55 uri. 
 
Sergeja Bizjak odsvetuje obisk učencev v Izmir (Turčija) v okviru Space Campa, saj trenutno tam veljajo 
izredne razmere zaradi begunske krize. Predlaga videokonference. Ravnateljica se strinja. 
 
Estera Gramc Žičkar predlaga ureditev kolesarnice pri enoti vrtca nad trgovino Dušak. Ravnateljica 
zagotovi, da bo preverila možnosti za to pri g.  Janezu Dušaku.  
 
Mateja Retelj Gramc povpraša po kolesarnici pri šoli. Ravnateljica pove, da otroci, zaradi varnosti, v 
šolo naj ne bi prihajali s kolesi. Zaradi varnosti je za vse organiziran avtobusni prevoz. Urška Kovač 
Zlobko in Mojca Zlobko opozorita, da se bo ob lepšem vremenu kljub temu zagotovo več otrok vozilo 
s kolesi, saj so se tudi do sedaj, zato je postavitev prostora za kolesa  pri šoli smiselno.  
Maja Oštir pove, da je parkirišče šole slabo osvetljeno. Ravnateljica pove, da so električarji uredili 
osvetlitev z reflektorjem v skladu s standardi. 
 
Ravnateljica je na podlagi pobude staršev preučila možnost vključitve vrtca v šolo v naravi in projekt 
»Otroci v gozdu«. Vzgojiteljice se bodo udeležile izobraževanja za »Gozdni vrtec«.  Glede šole v naravi 
za vrtčevske otroke pa  predlaga za začetek dvodnevno aktivnost. 
 
Sergejo Bizjak zanimajo možnosti izvedbe izletov učencev (in tudi staršev, starih staršev,…) tudi v 
tujino. Mitja Mladkovič pove, da je bila pred leti izvedena anketa za starše od 1. do 9. razreda, katere 
rezultati so pokazali nenaklonjenost tovrstnim izletom. Ravnateljica vidi težavo pri nizki udeležbi 
učencev, kar zviša stroške izleta, ter opozori, da se na tovrstnih izletih večkrat pojavi dilema, kdo je zdaj 
odgovoren za otroke -  prisotnii starši oz. stari starši, učitelji in ali so prisotni starši odgovori tudi za 
druge otroke, katerih starši se niso udeležili izleta,… Sicer podpira tovrstne izlete. Šola bo izvedla 
anketo na to temo. 
 
Šola bo objavila tudi anketo o zadovoljstvu s storitvami šole in vrtca. 
 
Urška Kovač Zlobko pove, da nekateri starši pogrešajo več nastopov otrok. Glede na to, da šola v 
trenutnih razmerah nima primernega prostora, predlaga nastope po skupinah v popoldanskem času. 
Ravnateljica pove, da so otroci pred kratkim nastopali na pevski reviji, 24.3.2016 pa nastopajo na 
prireditvi ob materinskem dnevu. Urška Kovač Zlobko opozori, da so na pevski reviji nastopali le otroci 
najstarejše skupine, za večino otrok pa bo nastop ob materinskem dnevu prvi nastop v tem šolskem 
letu.  Ravnateljica pove, da bo pri vzgojiteljicah preverila možnost, da se izvede nastope po skupinah v 
popoldanskem času.  
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Zaključek seje: 19.15 
 
Zapisala:                                                                       Predsednica Sveta staršev: 
Helena Žokalj        Urška Kovač Zlobko 
Poslovna sekretarka        
 
 
 
 
Priloge: 

- Vabilo 
- Lista prisotnosti 
- Povzetek predstavitve poročila šolskega sklada 


