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OSNOVNA ŠOLA 
LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 

 
2000 MARIBOR, Lackova cesta 4 

Telefon: 02/42-12-802 
Faks: 02/42-12-812 

Elektronska pošta: 
tajnistvo-ludvika.mb@guest.arnes.si 

 
 
Datum: 12. 4. 2021 

  
Štev.: 900-1/2021/6 

 

ZAPISNIK  
4. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021  

Sestanek je bil v ponedeljek,  12. 4. 2021, ob 18.00 organiziran preko aplikacije 
Zoom. 

 
Prisotni: Na sestanku je bilo prisotnih 16 predstavnikov Sveta staršev, ravnateljica 
šole Lidija Todorović in pomočnica ravnateljice Vera Kožuh.  
Opravičili so se Nina Mikl, Simona Senegačnik, Natalija Babič in Vesna Slaviček. 

 
Lista prisotnosti je razvidna iz povezave do sestanka v aplikaciji Zoom, ki jo je vsem 
predstavnikom poslal organizator sestanka gospod Aleš Čertalič, ki je vodil sestanek. 
 

Dnevni red: 

Toč. Tema 

1. 
Potrditev dnevnega reda 

2. 
Potrditev zapisnika 3. sestanka Sveta staršev 

3. 
Predstavitev poteka postopka imenovanja ravnatelja 

4. 
Glasovanje o kandidatih in potrditev obrazloženega mnenja 

5. 
Razno 

 
 

K 
točki 

Zapisnik  
Opombe 

 Gospod Čertalič je pozdravil prisotne in razložil potek postopka 
glasovanja na koncu sestanka. 
 

 

1. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

 

2. Zapisnik 3. sestanka z vnesenimi popravki je bil soglasno sprejet. 
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3. Gospod Čertalič je predstavil postopek imenovanja ravnatelja. 
Povedal je, da je bila na sestanku Sveta zavoda 25. 3. 2021 
imenovana skupina in da je Svet zavoda prosil predstavnike Sveta 
staršev za mnenje in glasovanje o kandidatu. Prispela je prijava gospe 
Todorović, ki je bila ustrezna. Če kdo želi, lahko dokumentacijo 
pogleda v tajništvu šole. Na zadnjem sestanku Sveta staršev je bila 
izražena želja, da se kandidati osebno predstavijo. 
Gospa Todorović je opravila predstavitev svojega vodenja. Upamo, da 
se bodo razmere čimprej normalizirale. Izpostavila je projekte s 
katerimi bomo nadaljevali tudi v prihodnje: 

• Popoldanske delavnice projektnih timov strokovnih delavcev; 

• Raziskovalne naloge učencev in mentorjev; 

• Raziskave v sodelovanju Pedagoškega instituta; 

• Erasmus; 

• Strategije osmih krogov odličnosti; 

• Spodbudno in varno učno okolje; 

• Mednarodni projekt HOPE – Happy children; 

• Interdisciplinarne delavnice in ekskurzije; 

• Šolska in med vrstniška mediacija; 

• Delo s kolektivom v smeri spodbujanja samostojnosti in 
kreativnosti delavcev; 

• Nadgradnja pozitivnih elementov dela na daljavo. 
 

Gospa Todorović je izpostavila težnjo po zaposlovanju mladih 
učiteljev, ki bodo poleg strokovnosti imeli tudi srčnost in si bodo želeli 
učiti ter bodo pripravljeni upoštevati izkušnje starejših kolegov. 
Pokazatelj dobrega sodelovanja s kolektivom je pripravljenost 
strokovnih delavcev pokazati se na hospitacijah. 
Sodelovanje s straši je bistvena za vzpostavljanje dobre klime na šoli. 
Pomembno je, da eden drugega slišimo in razumemo, obenem pa 
dopuščamo staršem možnosti odločanja, kjer je to mogoče. Podajanje 
predlogov za izboljšave ob zavedanju, da je za spremembe potreben 
čas, je nujno.  
Prostorski pogoji so dobri. Šola je dobro vzdrževana. Izvedli smo 
energetsko obnovo šole. Skupaj s starši s pomočjo šolskega sklada 
smo opremili učilnice z računalniki, uredili motorični park, prostor za 
parkiranje koles ter ločili vhod za pešce od vhoda za vozila … 
Upamo na razpise MIZŠ, da lahko uresničimo našo veliko željo po novi 
telovadnici in knjižnici, s čimer bomo razbremenili tudi druge prostore. 
 
Predstavniki so postavili vprašanja, na katera je ravnateljica 
odgovorila.  
 
Aleš Čertalič 
1. Kaj menite o opravljanju hitrih testov v okviru šole? 
Če bo MIZŠ pripravilo navodila, se bomo lotili tudi tega. 57 staršev 
učencev 3. VIO na naši šoli je za testiranje, na nivoju Slovenije je za 
testiranje 20 % staršev. Glavni cilj je obdržati učence v šoli. 
a. Kaj lahko naredijo učenci, ki so že preboleli COVID (jim pa ti testi še 
vedno lahko pokažejo, da so pozitivni)? 
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Protokol je enak kot velja za odrasle. 
b. Kaj bi sporočili staršem, ki ne želijo testiranja svojih otrok? 
Testiranje je osebna odločitev posameznika. 
2. Kje vidite možnosti izboljšave pri organizaciji in delu na daljavo? 
To je nedokončana zgodba. Nabavili smo kar je v naši moči: kamere, 
grafične tablice, prenosnike … Našli smo pravo mero za število srečanj 
preko videokonferenc. Še vedno se učimo sproti. Tekmovanja 
učencev v karanteni bomo izvedli na daljavo.  
Pri učenju na daljavo je vedno kaj novega in je za učitelje izziv. 
 
Saša Lutarič je postavila vprašanje v zvezi organizacijo tekmovanja za 
učence oziroma s pripravami na tekmovanja pri dodatnem pouku. 
Dodatni pouk ni namenjen samo pripravam na tekmovanje. Glavni cilj 
je pridobiti učencem spretnosti, ki jih pri rednem pouku ni vedno 
mogoče dovolj razviti. Eden izmed ciljev je ugotoviti ali učenec 
določeno prebere z razumevanjem.  
Pri matematiki je poudarek na logiki. Ker pot do cilja ni predpisana, se 
v večji meri vrednoti iznajdljivost učencev s ciljem razvijati kritično 
mišljenje. 
Rezultati tekmovanj so do sedaj dobri. 
 
Nina Štros 
1. Kako nameravate nasloviti v naslednjem mandatu psihosocialne 
stiske/primanjkljaje, ki izhajajo iz trenutne COVID-19 pogojene 
situacije? 
Zaposlili smo psihologinjo. Vključujemo svetovalno službo in pomoč 
zunanjih institucij. Preventivno izvajamo delavnice To sem jaz. 
 
2. S kakšnimi metodami boste vzpodbujali utrjevanje med 
vrstniškega sodelovanja, skupinskega dela in povečevanju socialne 
kohezivnosti, ki so v času šolanja na daljavo in COVID-19 pogojenih 
stisk, drastično upadle? 
Učimo se ob reševanju novih problemov povezanih s stiskami otrok. 
Spodbujamo sodelovanje učencev med seboj tudi izven šole. Iščemo 
poti za medsebojno sodelovanje različno delujočih družin. 
 
3. Kako vidite delo s sposobnejšimi otroci v naslednjem 5letnem 
mandatu? 
Uporabljamo izkušnje, ki smo jih pridobili sami in vpletamo primere 
dobre prakse na področju dela z nadarjenimi učenci. Ko se bo stanje 
normaliziralo bomo nadaljevali z izvajanjem taborov za nadarjene s 
poudarkom na med vrstniškem sodelovanju v novem okolju. 
Dejavnosti povezujemo z gibanjem. Vzpodbujamo sodelovanje 
starejših z mlajšimi učenci. 
 
Predstavniki so bili z odgovori zadovoljni. 
 

4. Gospod Čertalič je posredoval povezavo in geslo za glasovanje o 
kandidatki Lidiji Todorović. 16 predstavnikov je glasovalo. 
Nato je gospod Četalič poslal novo povezavo in geslo za glasovanje o 
mnenju za kandidatko Lidijo Todorović. 16 predstavnikov je glasovalo. 
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Rezultati glasovanj so priloga tega zapisnika. 
 

5. Predstavniki so postavili vprašanja, na katera je ravnateljica 
odgovorila.  
 
Branka Ostić 
1. Cankarjevo tekmovanje 13.4.2021? 
Tekmovanje bo. 
2. Zakaj se razpisujejo ure za priprave v času rednega pouka? 
V tem času je potrebno veliko organizacije in medsebojnega 
dogovarjanja, da izberemo termine, ki so najmanj moteči za pouk in 
da lahko ob tem izvedemo tudi individualne ure pomoči za učence, ki 
to potrebujejo. 
 
3. Mize pri kosilu. Težave z učenci višjih razredov, ki sedijo pri malih 
mizah. Zakaj? 
Če se želimo izogniti čakanju na kosilo in upoštevati navodila, ki 
trenutno veljajo, morajo včasih učenci 6. razreda sedeti pri kosilu pri 
manjših mizicah. 
 
Nina Štros 
1. Fakultativni predmeti, kako bi lahko začeli z aktivnostmi? 
Svetujemo, da v primeru težav pišete učiteljici ali računalnikarju. 
Zaradi upoštevanja navodil trenutno izvedemo v živo pri fakultativnem 
pouku toliko aktivnosti kolikor nam dopuščajo možnosti. 
 
2. Ocenjevanje - koliko ocen bo potrebno pridobiti? 
Učitelji so informacijo o tem sporočili učencem. 
 
4. Do 19.4. bi naj starši prijavili otroke k izbirnim predmetom. 
Obvestilo za starše? 
Preverili bomo, če so vsi razredniki posredovali sporočilo staršem v 
razredu. 
 
5. Ali je mogoče, da otroci v karanteni spremljajo preko video 
povezave redni pouk? 
Smo v pripravah, da dodamo to obliko dela. 
 
Saša Lutarič 
1. Ustavitev kolesarke iz strani policistov. Bodo učenci 
opozorjeni/starši kaznovani? 
Policisti bodo opozarjali, ne bodo kaznovali učencev in staršev. 
 
Aleš Weiksler 
1. Delovanje dejavnosti zunanjih izvajalcev? Bo izvedba plavalnega 
tečaja? 
Za izvajanje dejavnosti zunanjih izvajalcev nimamo dovoljenja. 
Dejavnosti lahko izvaja skupina 10 rekreativcev na ustrezni 
medsebojni razdalji. 
Pristan ni primeren za izvajanje plavalnih tečajev, v Rušah so termini 
zasedeni. Ravnatelji so MO Maribor prosili, da poišče ustrezno 
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lokacijo, kjer bodo lahko šole izvedle plavalne tečaje. Predlagali so, 
da naj se denar, ki je namenjen dejavnosti prenese v naslednje 
šolsko leto. Ne sme se zgoditi, da bodo učenci prikrajšani za 
plavalno opismenjevanje. Šola bo prilagodila dejavnosti urnikom, ko 
jih bomo dobili s strani MO Maribor. 
 
Maja Višić 
1. Bodo prestavljene na naslednje leto zimske aktivnosti v šoli v 
naravi? 
Bodo prestavljene. Učence smo prijavili za šolo v naravi v CŠOD. 
 
2. Učenci 6. in 5. razreda skupaj v VIRC Poreč? Je v planu? 
Načrtujemo izvedbo, kot je načrtovano. 
 
Nina Mohar Kranjc 
Bo v sedmem razredu nemščina tudi fakultativna?  
V 7. razredu je nemščina izbirni predmet. Nemščina kot fakultativni 
pouk se izvaja za učence od 3. do 6. razreda. 
 
Predstavniki so bili z odgovori zadovoljni. 
 

 Sestanek smo zaključili ob 20.00.  

 
Priloge: 

⮚ Vabilo na sejo Sveta staršev; 

⮚ Lista prisotnih; 

⮚ Rezultat glasovanja; 
 
 
Zapisala pomočnica ravnateljice:    Predsednik Sveta staršev: 
              Vera Kožuh l. r.                         Aleš Čertalič 


