
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ GRM 2022/23 

Seja potekala: četrtek, 2.3.2023 ob 18. uri v učilnici 103 OŠ Grm. Seja zaključena ob 20.30. 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti oziroma sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 3. seje Sveta staršev 

3. Pregled in potrditev zapisnika 2. (izredne) seje, z dne 4.10.2022 

4. Pregled evidence nasilja na šoli za 1. polletje in pregled učinkovitosti ukrepov 

5. Predstavitev analize ankete o počutju na šoli – psihologinja 

6. Stališče šole do LGBT 

7. Razno 

 

1. Svet je sklepčen, prisotnih 23 od 33 predstavnikov. 

2. Dnevni red 3. seje Sveta staršev potrjen. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seja Sveta staršev OŠ GRM z dne 4.10.2023. Zapisnik 

soglasno potrjen. 

4. Pregled evidence nasilja na šoli za 1. polletje in pregled učinkovitosti ukrepov (ga. Zdenka Mahnič): 

V 61 primerih kršitev s strani 49 učencev potrebni vzgojni ukrepi (od 3. razreda dalje). V primerih kršitev 

je šlo za: nespoštljiv odnos do sošolcev, učiteljic, neupoštevanje dogovorov, 1xfizično nasilje, 

1xvlečenje hlač, fizično-verbalno nasilje, oviranje in motenje dela z neprimernih vedenjem, 

nepremeren odnos do sošolcev, neprimerno obnašanje, preprodaja red bul lizik, izostanki od pouka, 

uporaba mobilnega telefona, snemanje s telefonom, objava vsebin na družbenih omrežjih, lažne 

obtožbe, posredovanje posnetkov).  

Na dan seje v šoli vpisanih 823 učencev. 

Vodstvo šole z učitelji usmerja velik napor v prepoznavanje nasilja, prireja najrazličnejše delavnice, 

izobraževuje zaposlene; iz analize vidimo, da nasilje je prisotno, vednar iz števila primerov in vsebine, 

nič zaskrbljujočega. Vodstvo šole ukrepa, razgovore s starši zapisujejo, veliko so v kontaktu s policijo. 

Zaznanih in zabeleženih 39 kraj (šprtni copati, pametne ure, korekcijska očala, puščice, smučarske 

rokavice). Ravnateljica se je osebno angažirala, da dnevno sledi koliko je odprtih omaric. Do konca leta 

bodo nameščene kamere v vse garderobe, na vse hodnike pred WC-ji in na določene vhode zaradi 

vandalizma. Športna garderoba v telovadnici, se snemati ne sme, s kamerami bo pokrit vhod v 

telovadnico. 

Izdani 3 vzgojni opomini. 

5. Predstavitev ankete o počutju na šoli (predstavila ga. I. Adlešič) 

Anketa izvedena oktobra 2022 in je zajela učence od 4. do 9. razreda.  8,2 % otrok nikoli ne hodi radih 

v šolo; nadaljna analiza le-teh, česa jih je nabolj strah je pokazala, da ustnih in pisnih ocenjevanj,  

vedenja sošolcev in vedenja učiteljev. Preverjanje reakcij v neprijetnih situacijah je pokazala, da 



večinoma reagirajo besedno, nekaj jih vrne, nekaj poskuša pomagati, pove učitelju, razredniku, povedo 

staršem-največji delež. 

6,4 % učencev se nikoli ne počutijo varni; 34,6 % učencev se vedno počutijo varne. Od teh 6,4 %, ki se 

nikoli ne počutijo varne je kot razlog navedla, da zaradi pisnih in ustnih ocenjevanj, vedenja ostalih 

učencev in vedenja učiteljev. Pri učiteljih jih moti kričanje, dretje, ocenjevanje. Pri učencih jih moti 

nasilje, zafrkavanje, kričanje. 

Predlogi za izboljšanje počutja s strani učencev: manj ocenjevanj, manj domačih nalog, boljše razlage, 

izključitev Romov, boljša prehrana, manj nasilja in predlogi v zvezi s priseljenci, prenovitev WC-jev, brez 

razlik med slabšimi in odličnimi učenci, več vzgojnih ukrepov, brez vmešavanja pedagogov, manj 

rasizma, več dežurnih učiteljev, več glasbe, manj kazni. 

V ospredje ni stopilo nasilje, temveč strah pred pisnim/ustnim ocenjevanjem. Potrebno delati na 

strpnosti. 

Pledlog, da se v anketo, ki jo bo šola izvedla ob koncu leta vključe še vprašanji: 

-ali so učenci bili deležni nasilja 

-da se v anketo obdela tudi po starostni skupini in po spolu.  

6. Stališča oz. aktivnosti o LGBT:  

Šola stališča ne more imeti, ker je javna ustanova. Zaenkrat se aktivnosti na to temo ne izvajajo. 

7. Razno: 

Pobud
nik 

Vprašanje Odgovor 

2.b Pohvala učiteljem 2.b (Luciji Jakšič, 
Andreji Cerovšek in Ivi Cirnski, Majdi Križe 
in Nataši Obran). 

/ 

2.b 
 

Večja higiena na WC-jih WC-je redno čistijo. WC-ji so potrebni prenove; v planu prenova na razredni 
stopnji. 

 
2.b 
 
 

Pozabljanje copat. Ali bi se dovolili čevlji? Na prvi triadi izjemoma dovolijo čevlje, ko gre za izjeme. Otroci višje stopnje  
naj gre po ključ k hišniku, da jim omarico odpre. 

2.b Fotografiranje v izvedbi FotoAsja? Izbira izvajalca je celostna. Izbrani izvajalec s šolo sodeluje tudi pri drugih 
projektih. Poleg tega so storitve kakovostne. 

2.b Čelade in posojanje čelad na športnih 
dnevih. 

Učitelji pozivajo k prinašanju čelad. Tako bo tudi v bodoče. 

2.b Listje v jesenskem času/pozimi sneg. Celi 
kupi snega na pločniku. Podrto drevo. 

Se čisti. Hišnika ne sme šola poslati na javne površine. 
Podrto drevo je šola odstranila v sodelovanju z MO NM. 

Več 
razredov 

Prehrana na šoli in težave okoli tega. 
Kljub kadrovski stiski pohvala, ker šola ne 
spreminja jedilnika in vztraja pri kvaliteti 
hrane. Predlog, da se vpraša za pomožna 
dela kot praksa. 

Trenutno 850 kosil/dan pripravljajo 3 (2 kuharici in 1 pomočnica). Razpis 
konstantno zunaj, iščejo preko študentskega servisa. Poziv, če kdo pozna 
koga, ki je pripravljen delati v kuhinji za pomožna dela. 
Repete je, če vzameš vse, kar je pripravljeno.  

Starš Prinašanje hrane v šolo. Ne, zaradi pripravljene hrane v šoli in zaradi spodbujanja neenakosti. 

Starš 8.a Parkiranje okoli šole Policija nadzira, prav tako redarstvo kontrolira. Predlagamo več strpnosti. 
Na občino poslana pobuda glede parkirnih mest na makadamskem parkirišču, 
vendar ni obrodila sadov. 

Starši 
zadnje 
triade 

Odpoved napovedanega ocenjevanja sredi 
leta. Ali se lahko sedaj uredi status 
športnika? 

Do 6. razreda funkcionira, naprej pa ne več (v zadnji triadi ne). Prihaja do veliko 
več odsotnosti učencev ob napovedanem terminu ocenjevanja, učitelji nato 
težko načrtujejo učne ure, podajanje snovi in spraševanj. Prihaja do upada 
znanja, neaktivnosti, slabo sledenje snovi. Tisti, ki bodo sedaj prikrajšani 
(športniki)-starši naj se obrnejo na učitelje in se bo prilagodilo, če bo ustrezno 
utemeljeno. O izkoriščanju napovedanega ocenjevanja zaradi neupoštevanja 



dogovora tem so bili obveščeni tako starši na roditeljskem sestanku kot tudi 
učenci. 
Otroci se lahko še vedno javljajo. Starši apeliramo, da se učitelje pozove, da se 
lahko učenci javljajo. Pravico do napovedanega spraševanja so učenci izgubili 
zato, ker so starši dajali otrokom potuho. 
Napovedano ustno ocenjevanje je avtonomija učitelja. 

Starši 8. 
razreda 

Vejapnje na WC-jih Zelo težko izsledljivo, ker se to dogaja na WC-jih, kjer ne moreš kontrolirati in 
tako tudi ne ukrepati. 

Starš  Nedelujoč semafor. Šola pošlje ponovno opozorilo na MO NM.  
Tudi starši lahko pokličemo na MO NM in urgiramo. 

Starš 3.a Vnašanje preverjanja v e-asistenta. Ni bilo 
vneseno. 

Vsako ocenjevanje se vnaša. Preverajnje ni potrebno. 
Otroci morajo biti obveščeni in so obveščeni, ne pa starši. 

Starš 1. 
razreda 

Obveščanje o nasilju v 1. razredu. Naj ne 
bi bili vsi obveščeni. 

Vsi vpleteni starši so bili obveščeni. Na pogovornih urah in vsi, ki so se obrnili 
na učiteljico, so dobili ustrezna pojasnila. 

Starš Predlog: razširitev nabora krožkov Letos ponujenih 64 dejavnosti. Šola ponudi toliko, kolikor lahko glede na 
prostorsko in kadrovsko kapaciteto. 

3.d Protipotresna varnost OŠ Grm Poslano vprašanje na MO NM. Vemo pa, da OŠ Grm ni potresno ogrožena. 

6.a Šola v naravi: dovolitev telefonov in 
sladkarij, direktna vožnja proti domu, na 
prošnjo lulanja ni bilo posluha, kako so 
opravičili mokre sedeže na avtobusu 

Sladkarije in telefoni: učitelji niso zaznali sladkarij in telefonov, ker je bilo vse 
pospravljeno;  
Direktna vožnja iz Bohinja v Nm: primer rešen z vpleteno deklico in njenimi 
starši.. 
Noben sedež ni bil moker po informacijah avtoprevoznika. 

6.b Pohvala starša ob poškodbi hčerke v šoli 
narave. 

/ 

3.a Knjižnica in obisk po urniku V času korone je bila knjižnica prisiljena narediti urnik. V tem času se je 
pokazalo kar nekaj prednosti obiskovanja po urniku: manjša gneča, 
knjižničarka lažje pomaga učencem, lažje podaja informacije, na voljo sta dva 
termina,  izposoja knjig se je v lanskem letu povečala glede na pretekla leta. Če 
kdo pride izven urnika, mu omogočijo obisk knjižnice. 
Obisk po urniku zaradi naštetih prednosti ostaja. 

Starši Pobuda za ogled filma: Temna stran 
pametnih telefonov 

Ravnateljica pošlje vsem staršem in učiteljem link za ogled navedena filma. 

Starš Ali je v šoli nameščena 5G antena?-
vprašanje ni bilo obravnavano na seji; 
odgovor poda ravnateljica v zapisnik 

Za čas mandata sedanje ravnateljice antena ni bila nameščena. 

Starš  Odhodi otrok na šolo v naravi in s tem 
povezani prometni zamaški. Zakaj se za 
tovrstne dogodke ne uporabi parkirišče 
pri Revozu? Je blizu šole, starši lahko 
neovirano parkirajo, se poslovijo od otrok 
in zložijo torbe v avtobus. ?-vprašanje ni 
bilo obravnavano na seji; odgovor poda 
ravnateljica v zapisnik 

Pred leti smo že poskusili s parkiriščem pri Revozu, pa je bila gužva oz. zastoj 
še večji. Odhodov z avtobusi ni tako veliko, potrebno je le nekaj strpnosti in 
razumevanja v tem času. Gre za max 20 minut. 

Starš Neustreznost osvetlitve v šolskih 
učilnicah. Moje mnenje je, da je 
osvetljava izredno slaba, poleg tega pa so 
okna večinoma še zastrta z žaluzijami, 
zaradi projekcij na 'tablo'. Svetloba v 
marsikateri učilnici ne zadosti pogojem za 
osvetlitev delovnega mesta, v okviru 
varstvenih pregledov. Morda bi skušali 
pridobiti sredstva iz kakšnega razpisa in 
urediti te stvari. ?-vprašanje ni bilo 
obravnavano na seji; odgovor poda 
ravnateljica v zapisnik 

Meritve osvetlitve šolskih prostorov izvaja zunanji, pooblaščen izvajalev vsako 
leto v septembru. Osvetlitev ustreza zahtevanim standardom. 
 
Učitelji po potrebi zastrejo žaluzije za krajši čas ob ogledu prezentacije. Takrat 
praviloma učenci ne berejo in pišejo. 

Starš Kvaliteta projektorjev oz. projekcij na 
tablo je v določenih razredih izjemno 
slaba. Govorim o projekcijah, ki jih je moč 
videti v času roditeljskih sestankov. 
Menim, da takšna kombinacija luči in 
projekcij slabo vpliva na otrokov?-
vprašanje ni bilo obravnavano na seji; 
odgovor poda ravnateljica v zapisnik 

Projektore redno vzdržujemo in menjavamo.  

Starš Pri predavanjih šole za starše, udeležila 
sem se treh, sem pogrešala evalvacijske 
vprašalnike. Iz njih bi lahko šola 
črpala vprašanja, kaj starši pričakujejo od 
teh predavanj. Tako bi lahko bila bolj po 
meri trenutnih potreb in ne sama sebi 

Vsebino predavanj v sklopu Šole za starše izbere šola sama, na podlagi 
zaznanih težav.  
Evalvacijski vprašalnik za izvedene vsebine bodo prejeli udeleženi starši. 



namen?-vprašanje ni bilo obravnavano na 
seji; odgovor poda ravnateljica v zapisnik 

 

Sprejeti sklepi: 

-starši pomagamo pri iskanju kandidatov za delovno mesto kuharja in pomočnika kuharja 

 

Naslednja seja Sveta staršev bo maja 2023. 

8. Priloge:/ 

 

Zapisala: Sabina Devjak Novak 

 

Predsednica Sveta staršev: Carmen Papež 

Novo mesto, 2.3.2023 


