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ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV, 

ki je bila v ponedeljek, 16. 5. 2022, ob 17. uri v zbornici OŠ Apače  

 
PRISOTNI: starši otrok oz. člani sveta staršev matične OŠ Apače in POŠ Stogovci, ravnat. 

                      Violeta Kardinar in župan Občine Apače - lista prisotnosti je priložena k  

                      zapisniku. 

 

ODSOTNI: Nataša Ščap in Marjeta Belščak – obe opravičeno 

 

K 1: Pregled in potrditev sklepčnosti 

 

Od 15 članov je bilo prisotnih 13 članov. S tem je bil Svet staršev sklepčen za pričetek seje.  

 

K 2: Pregled in potrditev dnevnega reda 

 

Predsednica Sveta staršev je vse prisotne lepo pozdravila in podala naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. pregled in potrditev sklepčnosti, 

2. predstavitev in potrditev dnevnega reda, 

3. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje, 

4. Predstavitev Erasmus mobilnosti 

5. potrditev izbora in nakupne cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023, 

6. seznanitev z izborom učbenikov za šolsko leto 2022/2023, 

7. razno. 

 

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 

K 3: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 

 

Zapisnik prejšnje seje, ki je bila 14. 10. 2021 je bil vsem članom posredovan preko spleta in je 

bil soglasno potrjen. 

 

K 4: Predstavitev Erasmus mobilnosti 

 

Sledila je predstavitev sodelovanja v projektu Erasmus. To je zelo velik doprinos za delo v šoli. 

V projektu sodelujejo učitelji in učenci. S temi priložnostmi učenci pridobijo uvid v druge 

šolske sisteme, nove priložnosti v različnih evropskih državah, pridobijo na splošni 

razgledanosti, v znanju tujega jezika, samozavesti in sprejemanju različnosti. Na vsak projekt, 

ki se izvaja v okviru Erasmusa, se je potrebno najprej prijaviti. Ko šola dobi potrjen projekt, 



lahko prične z delom. V okviru tega projekta so se naši strokovni delavci udeležili ekskurzije v 

Grčiji, Nemčiji, na Finskem, Madžarskem in Portugalskem kjer so bili zraven tudi po trije 

učenci. Učenci, ki so bili na mobilnosti na Portugalskem, so na seji svojo izkušnjo tudi 

predstavili. Po njihovih besedah so bile to za vse zelo pozitivne izkušnje. V naslednjem mesecu 

pa bo prišlo k nam deset otrok iz Litve in Nemčije. V ta namen zagotavljamo gostom deset 

družin, ki so jih pripravljene gostiti. Ponosni smo na gostoljubnost staršev in tudi lokalne 

skupnosti, saj bo Občina finančno v celoti podprla zanje 1 dan izleta po Pomurju. S strani članov 

je bil dan predlog, da se te pozitivne izkušnje, ki so jih otroci doživeli na Portugalskem, 

prenesejo še na druge učence šole. 

V nadaljevanju je bil staršem predstavljen projekt v okviru obogatitve naših šolskih prostorov, 

ki sta ga predstavili učiteljici Klavdija in Diana. 

 

K 5: Potrditev izbora in nakupne cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 

 

Ravnateljica je vse seznanila z izborom in nakupno ceno delovnih zvezkov, ki so jih za šolsko 

leto 2022/2023 pripravili strokovni aktivi OŠ Apače. Vsi prisotni so seznam izbora delovnih 

zvezkov dobili v pogled kot gradivo že pred sejo. Seznam izbora delovnih zvezkov je objavljen 

tudi na spletni strani šole. Ravnateljica je povedala, da učenci I. triletja dobijo delovne zvezke 

v šoli in so do konca šolskega leta last šolskega sklada. Na koncu šolskega leta pa se izpišejo. 

Po razpravi in preučitvi prisotnih je sledila potrditev izbora in nakupne cene. 

 

SKLEP: Izbor delovnih zvezkov z nakupno ceno za šolsko leto 2022/2023 je bil soglasno  

                potrjen. Seznam izbora delovnih zvezkov z nakupno ceno je priložen k zapisniku. 

 

K 6: Seznanitev z izborom učbenikov za šolsko leto 2022/23 

 

Ravnateljica  je vse prisotne seznanila z izborom učbenikov za naslednje šolsko leto 2022/2023. 

Vsi so seznam učbenikov dobili v pogled že kot gradivo pred sejo.. Povedala je, da učbenike iz 

šolskega sklada sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in so za vse učence 

brezplačni, torej brez plačila obrabnine. 

Seznam izbora učbenikov za šolsko leto 2022/2023 je priložen k zapisniku. 

K 6 Razno 

 

Na sejo je bil povabljen tudi župan občine Apače, ki se je vabilu tudi odzval. Podal je nekaj 

podatkov in informacij na temo in vprašanja iz prejšnje seje glede ureditve varne poti v šolo. 

Po njegovih besedah vse zadeve, ki se nanašajo na varnost v cestnem prometu, ureja Direkcija 

za promet v Ljubljani. V mesecu marcu je bilo na direkciji potrjeno, da bo na regionalni cesti 

skozi Apače narejena hitrostna ovira. Predlog za postavitev semaforja, ki ga je dala občina pa 

je bila zavrnjena. Za izvedbo in izbiro izvajalca bo prav tako poskrbela Direkcija za promet v 

Ljubljani. Kdaj bo to izvedeno pa še ni podatka.  

Ob urejanju okolice pred šolo je župan povedal, da se pred šolo ne bo ničesar gradilo, prav tako 

bo prostor zaprt za promet. Postavljena pa bodo razna igrala za otroke.  

Iz strani staršev je bilo postavljeno vprašanje kako je z ureditvijo pločnika ob cesti v Stogovcih, 

ki vodi od šole naprej. 

Odgovor g. župana je bil, da se mora v zvezi s tem projekt še do konca pripraviti. Celotno 

projektiranje bo prevzela prav tako Direkcija za promet v Ljubljani. V letošnjem letu  se bodo 

projekti s načrtovali, naslednjo leto pa naj bi bili izvedeni. 

Župan je podal, da je iz Ministrstva izdana že odločba in gradbeno dovoljenje za pričetek 

gradnje novega vrtca v Stogovcih. Po predvidenem planu naj bi se gradnja začela že to leto. To 



bo nova stavba pri šoli - z igriščem. Pripravlja se še projekt za izgradnjo večnamenskega igrišča 

pri podružnični šoli Stogovci, kar bi se izvedlo v naslednjem letu. 

Glede ureditve centra Apač, je župan povedal, da morajo ta projekt svetniki še prej videti in ga 

potrditi, zato v zvezi s tem še nebo dajal nobenih informacij.  

S strani staršev je bilo predlagamo, da bi se dosežki učencev, ki jih dosegajo na raznih 

tekmovanjih, natečajih, projektih… objavljali v občinskih glasilih. 

Župan je odgovoril, da je ta predlog zelo dobrodošel in bodo to na občini upoštevali. Hkrati pa 

je predlagal, da bi se pripravil tudi otroški občinski svet, kjer bi otroci lahko sodelovali in delili 

svoje zamisli in ideje. 

Članica sveta staršev je predlagala, da naj se ob raznih tekmovanjih, ki jih imajo otroci, prej 

obvesti starše, da bi se lahko med seboj povezali in se dogovorili glede prevoza otrok. Dala je 

tudi predlog, da bi se mogoče ob večjem številu otrok organiziral skupen prevoz in se da občini 

predlog za sofinanciranje prevoza. 

Odgovor ravnateljice je bil, da je na večini tekmovanj udeležencev na državnem nivoju malo, 

eden ali dva, področij, kjer tekmujemo kot šola pa zelo veliko zato v tem primeru za prevoz 

posrbijo starši kot na ostalih šolah. Če bi plačali prevoz zgolj eni skupini, ostalim pa ne, to ne 

bi bilo korektno. Zaradi varovanja osebnih podatkov šola staršev ne more seznanjati z imeni in 

priimki učencev, ki so se uvrstili na višji nivo tekmovanja. PREDLOG: Starši preko svojih 

medsebojnih povezav (skupine, kjer se starši med seboj dogovarjajo razne zadeve), naj 

dogovorijo tudi o udeležencih – otrocih na tekmovanju. Starš, ki želi izpostaviti svojega otroka, 

lahko to na prostovoljni bazi tudi naredi, v kolikor ne želi pa pač ne. 

Ker je bilo na prejšnjem svetu staršev nekaj pripomb glede prehrane, je vodja prehrane po 

naročilu ravnateljice izvedla med učenci anketo. Po analizi je razvidno, da razen redkih 

posameznikov, učenci menijo, da imajo pri malici in kosilu dovolj hrane in lahko dobijo še več. 

Večina pa jih je s pripravljeno hrano tudi zadovoljna. Izražajo se posamezna mnenja za 

določene jedi, ki niso po okusu otrok. 

Predsednica sveta staršev je na pripombo na prejšnji seji ene izmed članic o visoki ceni obrokov 

na OŠ Apače predstavila cenike šolske prehrane sedmih šol v Sloveniji, ki jih je zbrala 

omenjena članica. Na vprašanje o morebitnih zvišanju cen prehrane za otroke v bližnji 

preteklosti ravnateljica dodaja, da so cene za otroke že leta nespremenjene, smo jih pa zvišali 

za učitelje in zunanje abonente. Ravnateljica tudi dodaja, da je nemogoče primerjati cene kosil 

med šolami, saj je sofinanciranje občine od šole do šole različno visoko; od 0% - do 100%. 

Cena malice – 0,90 EUR je pa za vse šole v Sloveniji enaka, predpisana s strani MIZŠ. Ena 

izmed članic doda, da tudi v ustanovi, kjer je zaposlena pričakujejo dvig cen živil za min. 45%.  

(V nadaljevanju (v dneh po seji) je ravnateljica pridobila na novo izračunan cenik ene izmed 

okoliških šol, za prehrano v trenutnih razmerah, ko se cene zelo višajo; cene kosil za otroke se 

gibljejo med 3,75 in 4,10 EUR. Popoldanska malica je 1,00 EUR, torej 100% dražja kot na OŠ 

Apače. Dejansko plačilo staršev bo pa odvisno od višine subvencioniranja občine (morebiti tudi 

države?). V dneh po seji je na vse šole prišla okrožnica MIZŠ, s pozivom za nove izračune cen 

prehrane, zaradi draginje – rasti cen prehrane.) 

Tako, kot je ravnateljica že na seji povedala, si šola nižanja cen nikakor ne more privoščiti, 

lahko pa upamo na kakšne subvencije, ki bi omilile morebitne podražitve. 
 

Član sveta staršev je predlagal, da naj so obroki količinsko normalni, otroci pa naj bi se 

posluževali večkratne postrežbe. Hkrati je povedal, da so tudi sami zunanji odjemalci kosila. 

Po njegovi oceni so obroki količinsko normalni in tudi okusni.  

Ravnateljica je dala možnost, da lahko kdo od staršev sodeluje pri sestavi jedilnika. Javila se je 

Jasmina Gungl Ščap.  

 



SKLEP: Svet staršev potrdi predstavnico staršev za sestavo jedilnikov in predlaga, da se da 

tudi otrokom možnost sodelovanja (vsak teden 1 razred predlaga jedilnik za 1 dan). 

 

Član sveta staršev (3. triletje) je po posvetu z ostalimi starši podal nekaj pripomb na besede 

učiteljice, da naj bi tudi starši doma pomagali otrokom pri učenju in naj bi se otroci doma več 

učili. Pri tem je poudaril, da starši niso učitelji, in da se učencem z nalaganjem dela za doma 

posega v njihov prosti čas. Ravnateljica odgovori, da ni naloga staršev poučevanje, pač pa skrb, 

da otroke spodbujajo k sprotnim opravilom za šolo, da imajo urejene potrebščine, opravljajo 

sproti domačo nalogo, saj je pomembno, da vsaj malce razvijajo učne navade. Učitelj poučuje, 

vendar brez neke podpore in rutine tudi od doma, učenec znanja ne more utrditi. Staršem se ne 

zdi prav, da se otroka vpraša že takoj prvi dan po počitnicah, ko se vrnejo v šolo. Preverjanje 

pred pisnim preverjanjem pa naj bi bilo po navadi zelo lahko in ni primerljivo z dejanskim 

pisnim ocenjevanjem, saj so tam naloge po njihovem mnenju dosti težje. Preverjanje naj bi bilo 

sorazmerno, tipi nalog pa po težavnosti primerljivi med sabo. Prav tako naj ne bi imeli učenci 

možnosti do popravijo nezadostne ocene. Doda tudi, da v primeru, da starš izpostavi težave s 

katerim izmed učiteljem, se le-ta maščuje otroku in da nekateri učitelji zahtevajo od otrok 

strahospoštovanje. Tu se pridruži razpravi predstavnica 1. triletja, ki pove, da so se otroci morali 

med počitnicami naučiti 6 besedil pesmi, prav tako visoke in nizke tone in so bili v stiski. 

Ravnateljica doda, da učitelj sledi Učnim načrtom posameznih razredov in predmetov in 

ocenjuje doseganje ciljev, ki so tam zapisani. Med ostalim je glasba predmet, ki se preverja tudi 

na nacionalnih preizkusih. Nikakor ni mišljeno, da se otroci morajo v enem dnevu naučiti 6 

pesmi, ker se jih učijo sproti, skozi leto v šoli (6 otroških pesmi za celo šolsko leto ni veliko)  

doma pa bi lahko za utrjevanje tu in tam poslušali priloženi CD in znanje besedil na bi bilo 

problem.  Učitelji naj se ne bi držali terminov, za katere se z učenci dogovorijo glede ustnega 

ocenjevanja. Spraševanje naj bi učitelji odlagali in prestavljali, tako da se to zavleče do enega 

meseca. Nasploh predstavnik staršev iz 3. triletja navaja, da naj bi se mlajši učitelji  bolj 

zavzemali in imeli prijaznejši odnos do otrok kot starejši. Pri tem je pohvalil razredničarko. 

Predstavnica navaja, da se je že tudi zgodilo, da se je starš želel o določenih problemih 

pogovoriti z učitelji, pa z njimi ni bili možno postaviti kontakta, dokler ga ni vzpostavila 

ravnateljica. 

Predstavnica iz I. triade je opozorila, da so se v garderobi na nižji stopnji začela skrivanja oblačil 

in obutve, zato je predlagala, da bi se garderoba začela zaklepati.  

Predstavnica  je dala pobudo, da bi se z novim šolskim letom za učence uvedlo nekaj krožkov.  

Ravnateljica pojasni, da se po zaprtju in delu v mehurčkih tudi krožki počasi vračajo in da bi 

lahko upoštevali tudi posamezne predloge otrok in staršev. 

 

Predstavnica iz podružnične šole je dala pripombo na eno izmed učiteljic. Do otrok naj bi bila 

stroga, zato se je otroci tudi bojijo (naj bo stroga, a ne do mere, da bi se otroci bali), tekla je 

beseda tudi o odhajanju otrok na WC med poukom in se poda predlog, da naj se otroke med 

odmori spomni, da je čas za koriščenje sanitarij. 

V nadaljevanju so starši predlagali, da bi učenci o učiteljih izpolnjevali anonimne ankete. Ena 

izmed predstavnic 2. triletja doda, da bi bilo to na prostovoljni bazi, služilo pa bi osebnostni 

rasti učitelja, da bi imel povratno informacijo o tem, kako ga učenci doživljajo. Ravnateljica 

doda, da bi bilo kaj podobnega v tej smeri možno in dobrodošlo (P.s; nekateri učitelji to tudi že 

počnejo). Sklepa kot takšnega o tem ne moremo sprejeti, lahko pa se učitelje spodbudi, da to 

opravljajo za lastno povratno informacijo. 

 

PREDLOG: V primeru problemov in nejasnosti se starši naj pogovorijo najprej z razredniki 

oz. Z  dotičnim učiteljem, če pa se razmere ne morejo razjasniti pa se naj gre do ravnateljice  in 

se tam rešuje, Zadeva mora biti predstavljena konkretno, ažurno – takoj, ko se pojavi in rešena 



na mestu, kjer se pojavi. Na svetu staršev se obravnavajo zadeve, ki po statutu sodijo na svet 

staršev. 

 

 

Seja je bila končana ob 20.10 uri. 

 

          Predsednica Sveta staršev  

                       OŠ Apače 

               Jasmina Gungl Ščap 

                                                                                   

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


