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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: 22. 6. 2021 

  
Štev.: 900-1/2021/9 

 

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

Sestanek je bil v torek,  22. 6. 2021, ob 18.00. 
 

Prisotni: Na sestanku je bilo prisotnih 12 predstavnikov Sveta staršev, ravnateljica 
šole gospa Lidija Todorović in pomočnica ravnateljice gospa Vera Kožuh.  
Lista prisotnosti je razvidna iz povezave do dokumenta v Google Drive, 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 5. sestanka Sveta staršev 

3. 
Pregled opravljenega dela in predlogi na naslednje šolsko leto 

4. 
Poročilo po oddelkih 

5. 
Razno 

 

K 
točki 

Zapisnik  
Opombe 

 Gospod Čertalič je pozdravil prisotne. Gospa Todorović se je zahvalila 
za podporo pri kandidaturi za ravnateljico. 
 

 

1. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

 

2. Zapisnik 5. sestanka je bil soglasno sprejet. 
 

 

3. Gospod Čertalič je poročal: 
Šolsko leto 2020/2021 je ponovno zaznamovala epidemija COVID-19 
in z njo povezane omejitve normalnega šolanja otrok v šolskih 
prostorih. Kot predstavniki v Svetu staršev smo tudi letos imeli kar 
nekaj idej in predlogov o delu, kako bi ga lahko izboljšali in prilagodili, 
da bo primeren za vse otroke in bo tudi vsem otrokom omogočeno 
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normalno sodelovanje v učnem procesu. Čeprav se zavedamo, da 
stvari še niso idealne, pa smo kot predstavniki staršev zelo pozitivno 
presenečeni nad sodelovanjem vodstva šole in učiteljev. Glede na 
naše lanske predloge in pobude, ki so bile iz strani učiteljev tudi 
sprejete, tudi letos predajamo dalje tiste ključne želje, ki bi jih želeli, da 
jih šola nadaljuje v naslednjem šolskem letu. Mnenja in želje so 
različne, na nas vseh pa je, da se poslušamo in najdemo sprejemljivo 
pot za vse.  
Spodaj je navedenih nekaj smernic, za katere se kot starši otrok, 
zavzemamo tudi za prihodnje leto. 

1. Priprava učnega sistema za delo na daljavo že v začetnem 

času šolskega leta. Tako bodo tako učitelji in učenci vpeljani v 

sistem morebitnega dela šolanja na daljavo. Prehod bo lažji in 

z manj stresa tako za učence, kot tudi za učitelje. Glede na 

pridobljene izkušnje s programsko opremo TEAMs, je zaradi 

poznavanja in preglednosti zaželeno, da se utečen način dela 

obdrži. Željeni sta minimalno 2 šolski uri in maksimalno 4 šolske 

ure dela na dan, za razlago snovi in podajanja morebitnih 

vprašanj. Zelo zaželeno je tudi interaktivno reševanje raznih 

testov, nalog ter drugih oblik spodbujanja samostojnega dela, 

ki otroke bolj pritegnejo kot samo podajanje nalog. Seveda 

zgoraj omenjeno ne velja za prvo triado, pa vseeno ostaja želja 

za čim večji stik otrok z učitelji. 

2. Veseli nas, da se je organizacija valete vrnila v šolske prostore, 

kjer so v ospredju otroci in njihovo uradno slovo od 

osnovnošolskih klopi. Čeprav je bila izvedba omenjenega 

dogodka zaradi epidemije zelo okrnjena, a kljub vsemu dobro 

izpeljana, se lahko v prihajajočem letu stvari dopolnijo, da bo 

dogodek otrokom zares ostal v trajnem spominu. Veseli nas, da 

se lahko dogodka udeležijo VSI otroci, neglede na socialni 

položaj in da je to spet dogodek otrok in ne staršev, kot je to 

bila praksa v preteklosti! 

3. Zelo si želimo, da bi lahko šola poskrbela za vse dejavnosti, ki 

jih letos ni bilo mogoče izvesti, in jih izvedla v naslednjem 

šolskem letu. Tako kot so letos 5. in 6. razredi skupaj odrinili na 

zelo pričakovano šolo v naravi, ostajajo pa neizvedeni tečaji 

plavanja, smučanja in še kakšne druge aktivnosti, ki otroke 

združujejo in povezujejo, jih delajo samostojne in so za 

marsikoga edini način za stik z omenjenimi aktivnostmi. 

4. V prihajajočem šolskem letu, bi si želeli več stika z učitelji, kakor 

tudi z učenci, ki so predstavniki razredov. Dobro bi namreč bilo 

slišati, kakšna so razmišljanja tako enih kot drugih. Svet staršev 

bi moral postati tista vez, ki bi zbliževala in združevala. Korona 

nas je oddaljila in na nas je, da začnemo iskati načine, kako se 

povezovati in komunicirati za čim boljše vzdušje med vsemi 

sodelujočimi.  

5. Kot idejo pa bi predlagali, da se predstavnikom v svetu staršev 

na prvem roditeljskem sestanku izvoli tudi namestnika, kar bi 
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zagotavljalo boljšo udeleženost na sestankih, saj smo v 

letošnjem letu ugotovili, da je bilo zaradi sprememb terminov 

nekaterim predstavnikom onemogočeno sodelovanje na 

sestankih zaradi službenih ali drugih obveznosti, za kar se jim 

kot predsednik Sveta staršev iskreno opravičujem. Če bi za 

omenjen predlog bilo potrebno dopolniti člen našega 

poslovnika, pa prosim vodstvo šole, da se omenjeno dopolnilo 

pripravi do naslednjega šolskega leta. 

4. Predstavniki so poročali: 
3. b: imeli so nekaj pogovorov z razredničarko in ravnateljico; 
2. b: starši upajo, da bodo učenci izpadlo snov nadoknadili v 
naslednjem šolskem letu, skrbi jih pouk nemščine; 
7. c: pohvalijo izvedbo šole v naravi; 
1. c: zadovoljni so, da smo organizirali zaključno ekskurzijo izven šole, 
starši so zelo zadovoljni z delom razredničarke, ki se je v času dela na 
daljavo nadpovprečno potrudila; 
8. b: veseli so, da se jeseni vrneta gospod Silič in gospa Višnar; 
6. a: učenci so hvaležni za izvedbo dejavnosti v mesecu juniju; 
5. c: pohvalijo razredničarko in izvedene dejavnosti pred koncem 
šolskega leta; 
2. a: izpostavijo slabo motivacijo pri delu na daljavo, učenci so bili zelo 
veseli izleta z vlakcem; 
7. b: pogrešali bodo razredničarko gospo Poslek Petrovič; 
8. a: upajo, da bomo v naslednjem šolskem letu nadoknadili dejavnosti 
pevskega zbora in Ludvik hodi; 
5. b: v šoli v naravi so uživali z gospo Stajnko, razredničarka gospa 
Kuhar je učenec konkretno pripravila za vstop v višji razred, pohvalijo 
delo gospe Toš; 
6. b: pohvalijo organizacijo šole v naravi, delo razredničarke gospe 
Luković. 
 

 

5. Starši so mnenja, da je prav, da se v času zaprtja šole v primeru 
epidemije, ohranja postopek preverjanja in utrjevanja, da se izognemo 
preobremenjenosti učencev ob vrnitvi v šoli. Tudi v prihodnje naj se 
ocenjujejo projektne naloge. 
Gospa Todorović je povedala, da bo na naši šoli organizirano 
počitniško varstvo. Izvajalci bodo prostovoljci v sodelovanju z Domom 
Danice Vogrinec. Za ostale dele počitniškega varstva preko ZPM ipd, 
naj se starši pozanimajo sami. 
 

 

 Sestanek smo zaključili ob 19.40.  

 
Priloge: 

⮚ Vabilo na sejo Sveta staršev; 

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


