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OSNOVNA ŠOLA KAPELA 

SVET STARŠEV 

Kapelski Vrh 95 

 

9252 RADENCI 

Številka: 900-3/2019/6 

Z A P I S N I K  

3. seje sveta staršev OŠ KAPELA,  

 

ki je potekala zaradi izrednih razmer korespondenčno (dopisno) v času od 25. 5. 2020 

do 29. 5. 2020.  

Na dopisni seji so sodelovali vsi predstavniki: Dušan Domanjko, Mihaela Domanjko, Dominika 

Fras, Marjan Koren, Martina Mlaker, Marko Rantaša, Mojca Rozman, Klavdija Smolko, 

Mateja Zamuda. 

Odgovore o soglasju o okvirni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiva ter potrditev zapisnika 2. 

seje Sveta staršev OŠ Kapela, ki je bil v priponki so člani sveta staršev lahko oddali najkasneje do 29.5. 

2020 do 12. ure na elektronski naslov: dusan.domanjko@siol.net. 

 

Predsednik Sveta staršev OŠ Kapela, g. Dušan Domanjko je predlagal naslednji dnevni red: 
1. Pozdrav, pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev, 17. 12. 2019. 
2. Sprejem soglasja o okvirni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2020/2021. 
3. Pobude, predlogi, vprašanja (lahko jih podate pisno v elektronskem sporočilu). 

 

 

K tč. 1 

Prisotni člani sveta staršev so predlagani dnevni red potrdili. Člani Sveta staršev so zapisnik 2. 

seje Sveta staršev OŠ Kapela v šolskem letu 2019/2020, z dne 17. 12. 2019, potrdili. Dodana 

so bila naslednja mnenja, vprašanja: 

Predstavnik g. Marjan Koren se sprašuje, ali so razpravljali o tem, da ob petkih ne bi bilo 

domačih nalog za učence. 

Predstavnica ga. Martina Mlaker na zapisnik pripomni, da izraz narkoman ni ustrezen, ker je 
stigmatizirajoč in se uporablja zgolj pogovorno. Ustrezno je ''odvisnik od prepovedanih 
drog''. Meni tudi, da bi morali osebe, ki razpravljajo, zabeležiti z imenom in priimkom, 
''predstavnik sveta staršev'' je po njenem mnenju premalo. 
Pri tej točki se ga. Martina Mlaker odzove na predlog glede predavanja. Pojasni, da nikakor ne 

more odvisnik od prepovedanih drog sam izvesti predavanja, je lahko le gost, predavanje mora 

voditi strokovna oseba. Taka predavanja imajo lahko sicer prav nasproten učinek. 
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K tč. 2 

Člani Sveta staršev smo prejeli seznam predlaganega učnega gradiva za šolsko leto 2020/2021, 

ki ga je pripravil strokovni aktiv OŠ Kapela.  

Predlog učnega gradiva za šolsko leto 2020/2021 so soglasno potrdili.  

Podani so bili predlogi: Preučiti in razmisliti o možnosti uporabe e-gradiv v zadnji triadi, kot je 
predlagal pred časom minister Pikalo. Kajti cena gradiv je do 6. razreda navzgor višja. 
Predstavnica Klavdija Smolko meni, da so otroci in učitelji pridobili kar nekaj izkušenj na tem 
področju.  
Predstavnica ga. Martina Mlaker izrazi pomisleke glede digitalizaciji pouka. Kljub temu, da so 
tako gradiva cenejša, velja previdnost. Pandemija je res zahtevala uporabo digitalnih 
medijev, a razvojno nikakor niso ustrezen izbor. Poleg tega so otroci imeli težave, ker niso 
imeli ustrezne opreme. Zaključi, da se z digitalizacijo strinja le v manjši meri, nikakor pa ne 
pretežno. 
 

K tč. 3 

Predstavnica ga. Martina Mlaker ob namerah glede gradnje telovadnice predlaga, da bi bilo 

smiselno razmišljati o gradnji dodatnih sanitarij na šoli, saj se je prav v času pandemije izkazalo, 

da so ene sanitarije za celo šolo premalo. Glede na navodila so se razporedili učenci od 1. do 

3. razreda in učenci 9. razreda. To je maksimalno, kar je po sedanjih navodilih možno. Če nas 

čaka 2. ali 3. val, bo več sanitarij dobrodošlih.  

 

 

Zapisala:          Predsednik sveta staršev: 

 

mag. Andreja Strmšek         Dušan Domanjko 
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