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Z A P I S N I K 
3. seje Sveta staršev Osnovne šole Notranjski odred Cerknica  

s podružnicama 
 

 
Seja je bila 28.5.2015 z začetkom ob 19. uri, v prostorih podružnične osnovne šole Maksim 
Gaspari, Begunje. 
 
Prisotni:  
- matična OŠ Cerknica: Martina Hiti 1.a, Igor Karničnik 1.b, Toni Lunka 1.c, Eva Kusič 

Mihelčič 2.a, Urška Drobnič 2.b, Elvira Mele 2.c, Nataša Žnidaršič Čuk 3.b, Jasna Lhotka 
4.a in 8.a, Tatjana Lekšan 4.b, Vesna Telič Kovač 5.a, Gorazd Iskra 5.b, Aleksander 
Ponikvar 6.a,  Marijana Zalar 6.b, Anita Gornik 6.c, Ana Dovjak Urh 7.a, Miha Pavčič 7.b, 
Ludvik Primožič 8.a, Anita Mikuž 9.a, Vesna Mramor 9.b, Veronika Palčič 9.c. 

- podružnična OŠ Grahovo: Mitja Korče 1.r in 2.r, Zala Mahne 4.r, Janez Kovačič 5.r, Boris 
Žnidaršič 8.r. 

- podružnična OG Begunje: Darko Suhadolnik 1.r, Lucia Ahčin Bavdek 2.r, Barbara Tanze 
3.r, Mateja Merkelj Petek 4.r. 

- vodstvo šole: Bernarda Dolničar – ravnateljica, Vlasta Kebe – pomočnica ravnateljice, 
Mojca Tomšič – pedagoški vodja podružnične OŠ Maksim Gaspari Begunje. 

 
Dnevni red: 
 

1. Določitev zapisnikarja in potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje z dne 24.3.2015. 
3. Obravnava izbora delovnih zvezkov ter oblikovanje mnenja in podaja soglasja. 
4. Izvolitev predstavnika staršev v projektno skupino za postopno uvajanje tujega jezika. 
5. Poročila predstavnikov oddelkov. 
6. Razno. 

 
Predsednik Sveta staršev Igor Karničnik je pozdravil vse člane Sveta in prisotne člane vodstva 
OŠ Notranjski odred Cerknica s podružnicama. 
 
1. Določitev zapisnikarja in potrditev dnevnega reda 
Za vodenje zapisnika je bil soglasno določen Aleksander Ponikvar, predstavnik 6a. razreda iz 
matične šole notranjski odred Cerknica. Za overovateljico zapisnika je bila soglasno sprejeta 
ga. Jasna Lhotka. Dnevni red je bil soglasno potrjen brez sprememb. 



2.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
Zapisnik 2. redne seje smo vsi člani sveta staršev prejeli po pošti zraven vabila. 
Zapisnik je bil sprejet z manjšimi popravki. 
 
 
3.   Seznam delovnih zvezkov in učbenikov za leto 2015/16 
Ravnateljica Bernarda Dolničar je predstavila seznam delovnih zvezkov in učbenikov za 
šolsko leto 2015/16. Pregled vseh potrebščin se nahaja na spletnem naslovu: http://www.os-
cerknica.si/starsi/solske-potebscine/. 
Ga. Dolničar je odgovorila tudi na nekaj vprašanj glede uporabe (porabe) zvezkov ter 
delovnih zvezkov, ki naj se ne bi uporabili v celoti. Glede na učni načrt se večinoma v celoti 
popišejo tako zvezki kot delovni zvezki. 
Ravnateljica predstavi tudi informacijo, da je občina Cerknica prispevala 5.000€ za učbenike 
8. in 9. razreda. 
 
Po predstavitvi seznama je potekalo glasovanje na katerem je bil le ta soglasno sprejet. 
Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil (0 glasov vzdržanih, 0 glasov proti) predlagani 
seznam delovnih zvezkov in učbenikov. 
 
Istočasno smo glasovali od odpravi 10. člena pravilnika iz 3. redne seje.  
Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil odpravo 10. člena pravilnika iz 3, redne seje (0 
glasov vzdržanih, 0 glasov proti). 
 
Poleg zgoraj naštetega je ga. Dolničar vprašala tudi, ali naj se oglasni material za ostale 
šolske potrebščine razdeli učencem ali samo da na razpolago. 
Sklep Sveta staršev je, da se ves oglasni material razdeli učencem. Za sklep je glasovalo 27 
članov, 0 vzdržanih, 1 proti.     
 
4. Izvolitev predstavnika staršev v projektno skupino za uvedbo tujega jezika v 2. razred. 
Ga. Dolničar je predstavila projekt uvedbe tujega jezika v 2. razredu in v okviru katerega se je 
naša šola prijavila na razpis. Med 176 prijavljenimi šolami je bila izbrana tudi OŠ Cerknica. 
Pravilnik zahteva ustanovitev projektne skupine v katero so vključeni učitelji in učiteljice 2. 
razreda, predavatelji tujega jezika, ki ta pouk tudi zvajajo in predstavnik staršev. 
Po krajši razpravi se je za predstavnico staršev v tej skupini prostovoljno javila ga. Lucia Ahčin 
Bavdek. 
Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil (0 glasov vzdržanih, 0 glasov proti), da je 
predstavnica staršev v projektni skupini za uvedbo tujega jezika ga Lucia Ahčin Bavdek. 
 
5. Poročilo predstavnikov oddelkov 
Cerknica 1.c razred: predstavnik razreda je dal pobudo za postavitev peskovnika in manjše 
mize.  
Ravnateljica odgovori, da mora oprema na šolskih igriščih ustrezati določenim standardom. 
Ga. Vesna Telič Kovač predlaga, da se pošlje prošnje za donacije direktno na podjetja. S temi 
sredstvi bi se potem kupila ustrezna oprema. 
Po krajši razpravi smo sprejeli naslednji sklep. 
Sklep: Svet staršev predlaga, da šolski sklad zbira sredstva za predlagano opremo. 
 
Cerknica 1.a razred: na roditeljskem sestanku je večina staršev potrdila predlog, da gredo 
učenci v naslednjem šolskem letu za 3 dni v CŠOD. 
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Cerknica 6.b razred: učenci naj bi se pritoževali, da učitelji različno (z drugačnimi kriteriji) 
obravnavajo učence. Starši predlagajo anonimno evaluacijsko anketo o učiteljih, ki bi jo 
izpolnili učenci.  
Ravnateljica ga. Dolničar pove, da predlog ni smiseln, ker bi bila anketa preveč splošna. 
Za ustrezno ukrepanje bi potrebovali konkretna imena in konkretne dogodke.  
 
Cerknica 4.b razred: predstavnica preda pohvalo staršev, ker govorilne ure za različne 
razrede niso več organizirane istočasno.   
 
Cerknica 4.c razred: predstavnica razreda, če otroci po prehodu na višjo stopnjo stanejo 
skupaj v istem razredu. 
Ravnateljica ga. Dolničar pove, da se otroci razdelijo po različnih oddelkih. 
 
5. Razno 
 

- Predsednik Sveta staršev pohvali vse vključene v oblikovanje zbornika OŠ za vložen 
trud in voljo. 

- Ravnateljica ga. Dolničar predstavi delo bivše sodelavke, ki trenutno dela v tujini. 
Na šoli kjer bivša sodelavka trenutno dela, dajejo velik poudarek na samostojnosti in 
odgovornosti učencev. 
V šolskem letu 2015/16 bodo učenci 2. in 3. triade sami pisali obvestila staršem, v 1. 
triadi pa bodo učenci še vedno dobivali obvestila posebej. 
Ga.  
Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil predlog, da učenci 2. in 3. triade sami pišejo 
obvestila staršem po nareku učiteljev. 

- Ravnateljica ga. Dolničar izpostavi problem prisotnosti učencev ob delovnih sobotah. 
Zaradi velike odsotnosti učencev prihaja do večjih stroškov pri organizaciji (odpovedi 
avtobusnih prevozov, preveliko število učiteljev, ki jih je potrebno plačati, ostajanje 
malice). Ravnateljica poudari, da je udeležba na delovnih sobotah enako obvezna kot 
vsak dan med običajnim delovnim tednom. 

- Ga. Barbara Tanze predlaga, da bi učenci pomagali pri pripravi in razdeljevanju 
obrokov v šoli. S tem bi se naučili odgovornega ravnanja s hrano. 
Ga. Dolničar pove, da pri trenutni slovenski zakonodaji predloga ni možno izvesti.   

 
 
Predsednik g. Igor Karničar se je vsem udeležencem zahvalil za udeležbo in ob 20.20 zaključil 
sejo sveta staršev OŠ Notranjski odred Cerknica. 
 
Zapisal                                                                                        Predsednik Sveta staršev 
Aleksander Ponikvar                                                                              mag. Igor Karničnik 
 
 
 
Overovatelj: 
 


