
 

 

 

 
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki 

tel.: (07) 481 00 13; faks.: (07) 481 00 14 

d. št.: 47511788 

e-pošta: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si 

spletna stran: http://www.osgorjup.si 

 

Datum: 29. 9. 2015 

Št.: 900-4/2015/2 

ZAPISNIK 

5. redne seje sveta staršev OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
ki je bila v torek, 29. 9. 2015, ob 18.00 uri v zbornici šole. 

PRISOTNI: predsednik sveta staršev Mitja Luštek, Andreja Jordan, Polona Baznik Dvojmoč, Robert 
Petrinčič, Marija Jarkovič, Adrijana Jordan, Primož Gutman, Vesna Hrovat, Mihaela Kučič, Brigita Pirc, 
Tomaž Titovšek, Janez Škofljanec, Lea Agata Staroveški, Damjana Tomšič 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Jana Črtalič, Mateja Jurečič 

OSTALI PRISOTNI: ravnateljica Melita Skušek, pomočnica ravnateljice vrtca Ana Pečar 

Predsednica sveta šole Mojca Jevšnik navzoče člane pozdravi in ugotovi sklepčnost seje :  10 prisotnih 
članov, 1 član odsoten. Predstavi predlagani dnevni red. 

Predlagani dnevni red: 

1. Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2014/15  
2. Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 
3. Pobude in predlogi 

 
Predsednica pozove navzoče glede spremembe ali dopolnitve dnevnega reda. Do predlogov za 
dopolnitev oziroma spremembe dnevnega reda ni prišlo.  

Potrjen  je bil naslednji dnevni red:  

1. Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2014/15  
2. Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 
3. Pobude in predlogi 

 
Predsednica predlaga, da člani z dvigom rok potrdijo, da se s predlaganim dnevnim redom strinjajo. 

GLASOVANJE :  14  ZA     0  PROTI 

Sklep 1): Dnevni red je soglasno sprejet. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                

K točki 1): Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2014/15  

 

Predsednica navzočim pove, da so z e pošto kot gradivo prejeli Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 
2014/15, nakar povabi ravnateljico Melito Skušek, da le tega predstavi. Ravnateljica poročilo izčrpno 
predstavi in obrazloži vso vsebino poročila. Zadnji del poročila, ki zajema vrtec, pa predstavi pomočnica 
ravnateljice vrtca Ana pečar. Predsednica se ravnateljici  in pomočnici ravnateljice vrtca zahvali in povabi 
navzoče k razpravi.  

Vesna Hrovat pravi, da se zgodi, da je v testih NPZ tudi snov, ki je učenci v šoli pri pouku niso obravnavali. 
Posumi v smisel NPZ-jev.  Za obrazložitev vpraša ravnateljico. Ravnateljica predstavi rezultate naših 
učencev za lansko šolsko leto in pove, da se to lahko zgodi le izjemoma.  

Damjana Tomšič pravi, da ne drži, da je NPZ čisto mimo, da se s tem preveri znanje učencev skozi eno 
obdobje šolanja, torej snov od 6. – 9. razreda, da gre za povzetek znanja. 

Jožica Pincolič pove, da gre za kampanjsko učenje, saj imajo učenci vsa preverjanja, spraševanja  znanja 
napovedana in je tako lahko učenec prav na vse pripravljen in ni tako kot je bilo včasih, ko so učenci 
morali biti za vse predmete po urniku vedno pripravljeni. Pove, da se pa za NPZ učencev v šoli posebej 
nič ne pripravlja, ker za to ni namenjena niti ena šolska ura, oni se na to pripravljajo doma sami. 

Brigita Pirc pravi, da je bilo na roditeljskem sestanku staršem povedano, da pri izvajanju kolesarskega 
izpita, ko se imajo možnost na test pripravljati preko spleta, potrebujejo e naslove otrok, kar pa so starši 
kolektivno zavrnili.  

Glede umivanja zob ravnateljica pove, da smo na zadnjem mestu med šolami občine Krško in občine 
Kostanjevica na Krki. Člani se strinjajo, da za pravilno umivanje zob niso odgovorni otroci sami, pač pa 
morajo ob njih stati starši, ki to kontrolirajo in otroku sami pokažejo pravilni način umivanja.  

K točki 2): Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 

Člani so po e pošti prejeli tudi predlagani Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2015/16, za obrazložitev 
tega pa predsednica ponovno zaprosi ravnateljico, ki le tega podrobno predstavi. Na tem mestu 
navzočim pove, da je ravno danes bila na sestanku v podjetju Evrosad v Krškem, kjer je bilo povedano, 
da bo podjetje vsem humanitarnim ustanovam in osnovnim šolam v občini Krško in Kostanjevica na Krki 
razdelilo 3000 ton jabolk. Naša šola dobi za vsakega učenca za vsak dan eno jabolko. Člani pohvalijo 
odločitev Evrosada. Po predstavitvi se predsednica zahvali ravnateljici za predstavitev načrta in odpre 
razpravo.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                

Vesna Hrovat pove, da je bila v mesecih junij, julij, avgust in september 2015 voda v občini pitna samo 7 
dni, vse ostale dni je bila oporečna. Pozove prisotne predstavnike občine, da nemudoma reagirajo na 
občini, ta pa ukrepa naprej pri Kostaku d. d., da najkasneje v roku 14 dni poda odgovor in ponudi rešitev 
tega perečega problema v občini, ki se vleče že precej časa. Na tem mestu pove tudi, da je bilo na 
skupnem sestanku komisije za ...........(prehrano v šoli,) ugotovljeno, da bi šolska kuhinja nujno 
potrebovala univerzalni kuhinjski stroj s katerim bi bilo omogočeno pripravljati še dodatno prehrano za 
učence.  

Ravnateljica pove, da gre šoli pohvala iz strani inšpekcijskega nadzora o pravilnosti prehranjevanja 
naših otrok, hrana je v zadostni meri izbrana kvalitetno in po navodilih, potrebno bi bilo vnesti večjo 
količino rib, zmanjšat pa količino mleka in sadnih jogurtov. Sistem HACCP imamo pripravljen po novih 
priporočilih, ta je za šolo še bolj specializiran. Šola ima 4 elergike, kar zahteva  posebno hrambo živil, 
pribora, tudi priprave prehrane. Nimamo pa nobenega vegetarijanca. 

Lea Agata Staroveški izpostavi problem parkiranja pri igrišču šole, kjer so parkiran mesta za parkiranje 
staršev otrok vrtca. Pove, da je na enem od mest vsako jutro parkirano vozilo voznika avtobusa 
prevoznika Integral Brebus  Brežice. Starši so njega že sami opozorili, da svojega vozila ne parkira 
pravilno, a ta na njih kriči oziroma jim zmerja. Ravnateljica pove, da bo jutri ukrepala pri direktorju 
omenjenega prevoznika. Ravnateljica še pove, da naša občina zaenkrat nima še sprejetega odloka o 
parkiranju v občini, kar pa mora nujno sprejeti. Pove tudi glede ukrepov redarske službe, ki ljudi, ki so 
na našo šolo povabljeni kot udeleženci nekega projekta ali prireditve oglobi, na kar je tudi že ukrepala. 
Pomočnica ravnateljice vrtca Ana Pečar pravi, da starši apelirajo na starše otrok šole in vrtca, da se po 
ravnini od glavne ceste proti parkirišču pri igrišču šole ne vozijo z neprimerno hitrostjo in s tem ogrožajo 
varnost otrok kot tudi to, da starši v vozilu ne smejo vozit otrok na sprednjem sedežu.  

Vesna Hrovat vpraša kako je naša šola opremljena z e-tablami. Pravi, da niso najbolj primerna zadeva 
za v razrede, ker bližina učencev tabli slabo vpliva na njihov vid. 

Marija Jarkovič vpraša zakaj morajo učenci, ki so večji v razredu vedno sedeti v zadnjih klopeh, zakaj se 
ne smejo posedeti kakor sami želijo. Ravnateljica pravi, da naj o tej zadevi starši sami vprašajo in to 
rešijo z razrednikom. Pove tudi, da učenci, ki imajo odločbo, torej usmerjeni učenci morajo vedno sedeti 
v prvi klopi oziroma spredaj.  

Toni Bizjak pohvali pripravljeno gradivo za sejo, pove, da je pripravljeno zelo obširno in podrobno, torej 
kvalitetno. Pohvali šolo, njihove strokovne delavce, ki delajo z učenci tekmovalci na različnih področjih, 
različnih predmetih, glede uspeha in dosežkov. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                

Pohvali šolo, ki sodeluje pri vseh dogodkih v občini, kajti brez sodelovanja šole bi bile prireditve puste in 
žalostne. Vpraša kako bo v bodoče s šolsko kuhinjo, ki je potrebna temeljite prenove. Na strani 24 v 
LDN bi bilo potrebno popraviti datum pustnega časa v Kostanjevici na Krki, torej od 9. 2. 2016 – 16. 2. 
2016, kar je v šolskem delu načrta  navedeno narobe, pri vrtcu pa je pravilno. Pravi, da se mu zdi, da 
med mladimi z uživanjem alkohola in drog v naši občini načeloma nimamo težav. Ravnateljica pravi, da 
pri nas res nimamo, v Posavju pa je to pereč problem. Pravi, da je zelo prav, da se o teh stvareh v šoli 
in doma z otroci veliko pogovarja, da so ozaveščeni in  seznanjeni s posledicami uživanja omenjenih 
substanc. Opozori, da se ime Prforcenhaus uporablja v novi obliki, ki se pravilno imenuje Etnološko 
društvo Prforcenhaus. Pove še, da ima najavljen sestanek pri županu , kjer bo podal informacije 
današnje seje. 

K točki 3): Pobude in predlogi 

Predsednica člane povabi k obravnavi zadnje točke dnevnega reda, kjer Toni Bizjak pohvali podjetje 
Evrosad za plemenito odločitev razdeljevanja zajetnih količin jabolk med učence šol v svoji in naši 
občini.  

Predsednica se vsem članom zahvali za udeležbo in sodelovanje na današnji seji in sejo zaključi. 

 

Seja se zaključi ob 20.30 uri. 

 

 

Zapisala:         Predsednik sveta staršev: 

Darja Colarič, posl. sekretarka             Mitja Luštek 


