
ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, 

 KI JE BIL 16. 5. 2022 OB 18.00  V  UČILNICI  BIOLOGIJE 

Na sestanku je sodelovalo 17 predstavnikov staršev, 4 so se opravičili, 11 pa se jih ni odzvalo.  

Na sestanku je bila prisotna tudi  sedanja ravnateljica Alenka Tomšič in bodoča ravnateljica Nadja 

Černetič, ki se ji mandat začne s 1. 7. 2022. 

 
 

Dnevni red:  

1. Soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih gradiv za 

posamezni razred za šolsko leto 2022/2023 

2. Uvodne informacije za šolsko leto 2022/2023 

3. Razno  

 
 

k1) Ravnateljica je predstavila seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv ter njihovo ceno 

za posamezni razred.  Povedala je, da število delovnih zvezkov ostaja enako v vseh razredih, razen 

v 9. razredu, kjer bi učiteljica kemije želela uporabljati delovni zvezek. Prebrala je njeno 

utemeljitev:   

Samostojni delovni zvezek, smo pričeli uporabljati lani z osmimi razredi. Delovni zvezek se je 

izkazal kot zelo priporočljiv, saj nudi otrokom veliko vaj za utrjevanje, v njem je zapisana vsa 

pomembna učna snov, okrepljen je s slikami modelov, ki so pri kemiji pomembni pri razumevanju 

delcev, slikami iz vsakdanjega življenja, hkrati pa nam v spletu omogoča ogled eksperimentalnih 

del, reševanje različnih interaktivnih nalog ter ogled razlagalnih filmov za samostojno učenje. 

Vsako poglavje se prične z razlago učne snovi, le ta je podkrepljena s slikami ali demonstracijskimi 

poskusi in njihovo razlago, vsebujejo naloge za utrjevanje, slike, ob koncu poglavja vsebuje tudi 

vprašanja za utrjevanje oziroma ponavljanje in povzetek ključnih elementov.  

 

 

V  preglednici je nato  prikazala celotni strošek učnega gradiva za posamezni razred, primerjalno s 

preteklim šolskim letom. Poudarila je, da je strošek kljub enakemu številu delovnih zvezkov višji 

zaradi dviga cen.  

 

R           razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

2021/22 0* 0* 0* 72,00 33,80 44,50 
+ 

Atlas 

55,50 98,80 73,90 + 
zemljevid 

SLO 

Število 

del. zv. 

kompl. kompl. kompl. komplet 

+ tja 
2 3 4 7 5 

2022/23 0* 0* 0* 78,09 37,30 49,80 
+ 

Atlas 

63,80 114,30 100,30 + 

zemljevid 

SLO 

Število 

del. zv. 

kompl. kompl. kompl. komplet 

+ tja 
2 3 4 7 5 + 1 

* kupi šola, plača MIZŠ 

 

Za učence, ki izberejo obvezni izbirni predmet – tuj jezik, je  dodatni strošek še en  delovni zvezek.  

Atlas potrebujejo učenci pri pouku geografije od 6. do 9. r in ga nabavijo v 6. razredu le v primeru, 

da ga nimajo doma; prav tako zemljevid Slovenije v 9.r.  



Lani so člani sveta staršev predlagali, da se v učna gradiva za 3. razred vključi tudi delovni zvezek 

za angleščino in se ob tem zapiše,  da v kolikor tega stroška starši ne zmorejo, naj se obrnejo na 

šolski sklad. Enako so predlagali tudi letos še za 2. razred.  

 

Sklep: Člani sveta staršev OŠ Pivka potrjujejo predlagano nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih 

gradiv za šolsko leto 2022/23. V učna gradiva za 2. in 3. razred se vključi tudi delovni zvezek za 

angleščino. V kolikor starši tega stroška ne zmorejo,  se obrnejo na šolski sklad. 

 

k2) Ravnateljica je na kratko povzela potek dela v iztekajočem se šolskem letu, več bo zapisanega 

v poročilu o realizaciji LDN. Poudarila je, da je bilo organizacijsko še vedno zahtevno, pouk je 

večino leta potekal po modelu B in bil prilagojen usmeritvam NIJZ. Tudi v tem šolskem letu je 

dovoljeno manjše število ocen, v kolikor je pridobivanje teh oteženo.  

V zadnjih mesecih bodo izvedli še manjkajoče dneve dejavnosti, kolesarki izpit, ekskurzije, letno 

šolo v naravi za učence 1. (zamenjava z zimsko šolo v naravi, ki bo v 2. razredu) in 4. razreda, 

ekskurzije in zaključne dejavnosti za devetošolce (izlet, valeta). Zaključili se bodo tudi projekti 

OBJEM, SKUM in ERASMUS+. V tem letu so se srečevali tudi z večjim številom daljših bolniških 

odsotnosti in posledično s kadrovskimi težavami.  

Načrtovanje za šolsko leto 2022/23 tudi že poteka. Izveden je bil vpis v šolo in vrtec. Opravljen je 

izbor obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, zbirali bodo še prijave za podaljšano bivanje, 

jutranje varstvo, razširjen program in na prehrano.  Načrtujejo  sestanek za bodoči 1. razred.  

Ker je povpraševanje po prostih mestih preseglo kapacitete vrtca, so sklicali komisijo za sprejem 

otrok v vrtec. Na podlagi zapisnika komisije so 38 staršem poslali obvestila o sprejemu otroka v 

vrtec, 26 otrok je bilo uvrščenih na čakalno listo, nekateri med temi so še premladi za sprejem.  

 

k3) Sledila so posamezna vprašanja predstavnikov sveta staršev in pobude:  

 

1.b – Prehrana naj bi bila bolj raznolika.  

 

Organizatorka prehrane se trudi sestavljati pester jedilnik, so pa ga včasih primorani zaradi 

bolniških odsotnosti kuhinjskega osebja poenostaviti. 

  

4.r – Preverjanje znanja naj ne bo zadnjo uro pred testom, saj je tako prekratek čas za dodatno 

učenje.  

Ravnateljica je odgovorila, da je to lahko bolj izjema kot pravilo. Načeloma naj bi bilo preverjanje 

znanja veliko prej.  

 

4.c – Ponovno je bila izražena želja, da so vsi učenci, ki pridejo iz podružnične šole Šmihel,  skupaj 

v istem oddelku 5. razreda.  

 

4.b – Starši izražajo željo, da se otrok ponovno ne meša, ker razred funkcionira, učenci sodelujejo 

med seboj, nimajo vedenjskih konfliktov.  

 

Ravnateljica je pojasnila, da je pri sestavi razredov potrebno upoštevati več kriterijev: spol, 

uspešnost učencev, število DSP, nadarjenih …   

 

 

6.b – Podan je bil predlog, da se pregleda seznam zvezkov, ki jih učenci potrebujejo, saj kar nekaj 

malih zvezkov ostaja, ker jih ne potrebujejo. Želeli  bi si tudi priporočilo dodatnih učnih gradiv, ki 

bi jih starši lahko uporabili za (dodatno) pomoč učencem.  Oba predloga so podprli tudi ostali 

predstavniki. 



4.b in 7.b – Kako je pri malici s tetrapaki? Učenci se z njimi polivajo. Ali jih stisnejo?  

 

Šola jih navaja k temu, nadzor nad vsemi pa je težko imeti.  

 

8.a – Glede na manjše število udeleženih predstavnikov sveta staršev je bil podan predlog, da 

razredniki vzpodbujajo starše k prijavi in izpostavijo pomen tega organa.  

 

9.b – Ali bodo učenci dobili za zaključni izlet  tudi denar od 2.zbralne akcije starega papirja?   

Odgovor ravnateljice je bil pritrdilen.  

 

skupina Račke (vrtec) – Podan je bil predlog za vzpostavitev opomnika na sestanek sveta staršev.   

 

Predstavnik staršev je opozoril na nagajanje učencev s skrivanjem superg.    

 

Podan je bil tudi predlog, da bi se staršem, ki se ne morejo udeležiti roditeljskega sestanka, poslalo 

power point, ki ga  pripravijo razredniki.  

 

Izpostavljen je bil še prometni kaos, ki nastane na enosmerni cesti pred šolo. Kdaj se bo poiskala 

rešitev tega ozkega grla?  

 

 

 

Sestanek je bil zaključen 19.30.  

 

 

Predsednik sveta staršev 

        Matjaž Cerkvenik 

 


