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ZAPISNIK
2. redne seje Sveta staršev OŠ Cerklje ob Krki, ki je bila v sredo, 13. 1. 2021, ob 17. uri, preko
spletne povezave:
Topic: Svet staršev
https://arnes-si.zoom.us/j/92414922929?pwd=d0oza1JSWFAwU0w2blV5dyt1Q2lFdz09
Meeting ID: 924 1492 2929
Passcode: 196669

Začetek: 17.00
Prisotni: Polonca Kvartuh, Jelena Ilišević Gramc, Estera Gramc Žičkar, Andreja Jurečič, dr. Vid Merljak,
Adrijana Božič, Franc Butara, Aleksander Kožar, Patricija Kerin, Mateja Mladkovič, Nevenka Marjanovič
Skrbinek, Marjan Drečnik, Marijana Pacek, Marjetka Lekše, Brigita Kržičnik, Urška Kovač Zlobko, Klemen
Dremelj, dr. Maja Matrić, Tanja Hajdinjak

Opravičeno odsotni: Innes Saiya Pljibersek, Tina Lažeta (sedaj Špiler), Silvo Srpčič, Boris Mladkovič
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in pregled sklepov zapisnika prejšnje seje.
2. Volitve predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda OŠ Cerklje ob Krki.
3. Razno, predlogi, pobude.
K 1. točki:
Sklep št. 900-3/2020-6-5
Predsednik Sveta staršev dr. Vid Merljak ob uvodnem pozdravu ugotovi sklepčnost seje.
K 2. točki:
Predsednik Sveta staršev dr. Vid Merljak pove, da je potrebno izvoliti predstavnike Sveta staršev v Svet
Zavoda OŠ Cerklje ob Krki. Dva predstavnika morata biti predstavnika staršev osnovnošolskih otrok, eden
pa je predstavnik staršev otrok vrtca.
Predlogi kandidatov:
Za vrtec
- Predsednik Sveta staršev dr. Vid Merljak pove, da se Innes Saiya Pljibersek strinja s kandidaturo
- Jelena Ilišević Gramc sama izrazi željo po delovanju v Svetu zavoda
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Za OŠ
- Franc Butara predlaga Aleksandra Kožarja in Urško Kovač Zlobko
- Adrijana Božič predlaga Aleksandra Kožarja in Urško Kovač Zlobko
- Marjan Drečnik predlaga Aleksandra Kožarja in Urško Kovač Zlobko
Aleksander Kožar in Urška Kovač Zlobko se strinjata s kandidaturo in izrazita pripravljenost, da ostaneta
člana Sveta zavoda tudi v naslednjem mandatu.
Predsednik Sveta staršev dr. Vid Merljak pove, da lahko glasovanje poteka javno ali tajno.
Sklep št. 900-3/2020-6-6
Vsi prisotni se z dvigom rok soglasno strinjajo, da glasovanje poteka javno.
Predsednik Sveta staršev dr. Vid Merljak predlaga izvolitev predstavnikov Sveta staršev v Svet Zavoda OŠ
Cerklje ob Krki.
Sklep št. 900-3/2020-6-7
Vsi prisotni soglasno z dvigom rok za predstavnika Sveta staršev v Svet Zavoda OŠ Cerklje ob Krki potrdijo
Urško Kovač Zlobko in Aleksandra Kožarja.
Sklep št. 900-3/2020-6-8
Prisotni z dvigom rok glasujejo. Jelena Iiišević Gramc prejme 13 glasov, Innes Saiya Pljiberšek prejme 1
glas. Večina prisotnih z dvigom rok za predstavnico Sveta staršev v Svet Zavoda OŠ Cerklje ob Krki kot
predstavnico staršev vrtca potrdi Jeleno Ilišević Gramc.
K 3. točki:
Predsednik Sveta staršev dr. Vid Merljak se zahvali članom Sveta staršev za opravljene volitve in predlaga
prehod na naslednjo točko dnevnega reda. Predsednik Sveta staršev preda besedo ravnateljici dr. Maji
Matrić.
Ravnateljica dr. Maja Matrić se zahvali prisotnim za udeležbo. Predstavi finančni načrt (kaj bi vključila, kam
bi se usmerili). Pove, da se tehnične težave, s katerimi se srečujejo na šoli, že rešujejo. Seznam napak, ki so
bile zaznane po gradnji šole, se krči, ustanovitelj je odziven in skrbi za financiranje del na šoli. V tekočem
letu je pričakovana dokončna sanacija težav z ogrevanjem. Pred novim letom je šola sredstva namenila na
nakup gumijastih podlog za terase vrtca, tako da otroci ne sedijo na betonu. V okolici šole je opaziti, da je
veliko poškodb zunaj in znotraj, zato sta bili ob koncu leta nameščeni dve kameri za nadzor zunanjih igrišč.
Ravnateljica dr. Maja Matrić našteje predloge za finančni načrt:
● uta za kolesa (v sklopu učilnice na prostem)
● učilnica na prostem (dokončanje)
● igrala za starejše učence
● klopi na igrišču in sedišča okrog dreves
Pove, da bo pri omenjenih predlogih potrebna podpora s strani Sveta staršev.
Predlogi staršev:
Urška Kovač Zlobko pove, da bi potrebovali streho za vozače, streho za kolesa pred šolo. Opozori na
površine okrog šole, ki so spolzke.
Ravnateljica dr. Maja Matrić bo poslala odgovor občine za postavitev avtobusne postaje predsedniku Sveta
staršev, dr. Vidu Merljaku. Glede površin bo ravnateljica raziskala možnosti ureditve ter poročala
predsedniku sveta, glede nadstreška pa bodo stopili v kontakt s projektantom.
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Aleksandra Kožarja je zanimalo, kako poteka renoviranje telovadnice. Ravnateljica dr. Maja Matrić je
odgovorila, da se telovadnica sanira, enkrat na mesec se črpa voda, zamenjali bodo tudi cevi ter jih napeljali
pod stropom telovadnice.
Predsednik Sveta staršev dr. Vid Merljak je povedal, da je potrebna dopolnitev oz. sprememba Poslovnika
Sveta staršev. Ravnateljica dr. Maja Matrić bo delila dokument dr. Vidu Merljaku. Ravnateljica predlaga, da
se v ta dokument vnašajo spremembe.
Aleksander Kožar je povedal, da je dobil s strani staršev razreda, katerega predstavnik je, veliko pohval za
delo razredničarke Sandre Glogovšek.
Pogovor je nanesel na trenutno situacijo glede COVID-a, šolanja na domu, pomanjkanja motivacije otrok,
potreb po socialnem stiku, obremenitev za starše, učitelje, otroke, premalo solidarnosti za najmlajše,
prikrajšanosti učencev.
Marjan Drečnik predlaga, da se napiše dopis, da je to obremenitev za starše, učitelje, otroke. Izpostavi, da
se otokom pozna primanjkljaj znanja.
Urška Kovač Zlobko je izpostavila vprašanje, ali se da v teh razmerah razbremeniti otroke glede učne snovi,
ki ni nujno potrebna. Učni program je prenatrpan s podrobnostmi.
Ravnateljica dr. Maja Matrić pove, da je to spodbuda za prenovo učnih načrtov, trenutno pa nimamo podlage
za izpuščanje učne snovi temveč le za prilagajanje.
Estera Gramc Žičkar pove, da se vzgojiteljice v tej situaciji zelo trudijo za otroke, vendar bi starši želeli več
povratnih informacij glede otrok. Odgovor ravnateljice je, da bodo februarja povabljeni na pogovorne urice ter
na predavanje za starše.

Zaključek: 18.10

Zapisala:
Tanja Hajdinjak

dr. Vid Merljak,
predsednik Sveta staršev

Priloge:
- vabilo
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