
 
 
 
 
 
 

 

Zapisnik seje sveta staršev  

 

 

 

Prisotni:  

Predstavnice in predstavniki razredov: seznam prisotnih (Priloga 1) 

Učiteljski zbor: Irena Kodrič (ravnateljica), Franc Renko (pomočnik ravnateljice), Nataša 

Škorjanc Strnad (vodja aktiva družboslovja), Maja Premrl (vodja aktiva 2. izobraževalnega 

obdobja), Denis Šturm (vodja aktiva šport); Majda Jerman (vodja aktiva podaljšanega 

bivanja), mag. Nataša Pozderec Intihar (vodja naravoslovnega aktiva), Romana Zupanc (vodja 

1. vzgojno izobraževalnega obdobja) Mateja Šmid (vodja šolske prehrane). 

Čas in lokacija seje:  torek, 19. 2. 2019 ob 17.00 v šolski čitalnici.  

Sestanek staršev se je pričel ob 17.00 uri, sestanek vseh prisotnih pa ob 17.20 uri.  

 

Dnevni red:  

 

1. Pozdrav predsednika sveta staršev 

 

2. Razgovor predstavnikov staršev o aktualnih temah do 17. 20 

 

 

3. Imenovanje novega člana upravnega odbora šolskega sklada (sin  gospe Gordane 

Gliha je zaključil osnovnošolsko obveznost) 

 

4. Poročilo ravnateljice in predstavnikov učiteljskega zbora o delu v prvem 

izobraževalnem obdobju. 

 

5. Mnenja in pobude staršev 

 

6. Razno 
   

 

Ad 1: Pozdrav predstavnika sveta staršev in odprtje razprave  

 

Ad 2: Razprava sveta staršev 

 

17.20: Prihod in pozdrav učiteljskega zbora  

 



 
 
 
 
 
 

 

Ad 3: Imenovanje novega člana upravnega odbora šolskega sklada (sin  gospe Gordane Gliha 

je zaključil osnovnošolsko obveznost) 

Sklep 1: Soglasno izvoljena nova članica upravnega odbora šolskega sklada je Polona 

Kresnik (predstavnica staršev otrok 7. b razreda). 

 

 

Ad 4: Ravnateljica poroča o delu v prvem izobraževalnem obdobju. 

 

Podrobnejši pregled celotnega poročila je v Prilogi 2 tega zapisnika. Poročilo šolskega sklada 

je v Prilogi 3 tega zapisnika. 

 

Starše posebej zanima mnenje šole o pomoči Sveta staršev pri komunikaciji z MOL glede 

problematike obnove šolske telovadnice. Šola podpira pomoč staršev in predlaga skupen 

nastop pri županu in MOL. 

 

Sklep 2: Svet staršev se je seznanil s Poročilom o učno vzgojnih rezultatih za prvo 

izobraževalno obdobje šolskega leta 2018/19 in poročilom šolskega sklada. 

 

Ad 5  Pobude staršev po oddelkih:  

razred pobude in mnenja odgovor šole ter razprava 

1.a ni predstavnika  

1.b /  

2.a /  

2.b Pohvala proslavi ob kulturnem dnevu, 

posebej učiteljicama Zali in Maji za trud in 

motivacijo ter približevanje kulture in 

umetnosti 

 

2.c ni predstavnika  

3.a /  

3.b /  

3.c ni predstavnika  

4.a /  

4.b Vprašanje obveščanja ob predavanjih 

zunanjih strokovnjakinj in strokovnjakov  

Otroci dobijo obvestila 

domov;  

Predlog predsednika sveta 

staršev, da lahko 

predstavniki staršev 

posredujejo tovrstna vabila 

in tako vključimo še en 

kanal obveščanja.  

4.c Slaba informiranost na delovno soboto o 

zunanjih dejavnostih 

Pomočnik ravnateljice 

pojasni nesporazum. 

5.a /  

5.b /  



 
 
 
 
 
 

 

5.c Starši se sprašujejo o izraziti storilnostni 

usmerjenosti naše šole in jo problematizirajo, 

otroci so z šolskim delom preobremenjeni,  v 

šoli in ob njej zmanjkuje čas za druge vsebine 

in druga področja (odnosi, gibanje, prosti čas, 

razvoj lastnih interesov…) in prosijo vodstvo 

in učiteljski zbor za refleksijo tega in za 

razmislek 

Ravnateljica odgovor začne 

z razgrnitvijo disciplinskih 

težav v tem razredu. 

Predstavnik staršev 5.c 

opozori, da so ti lahko 

posledica tega, da je 

storilnost na lestvici šolskih 

vrednot pred odnosi in 

gradnjo pozitivne  razredne 

klime. 

Ravnateljica in pomočnik 

ravnateljice zanikata, da bi 

šola nosila odgovornost pri 

preobremenjenosti otrok in 

družin s storilnostjo oz. 

šolskim delom, eden izmed 

argumentov je višanje ocen, 

pomočnik ravnateljice 

odgovornost za 

preobremenjenost učencev 

vidi na strani staršev oz. 

njihovih visokih 

pričakovanj. 

Predstavnik staršev 5.c 

opozori, da je ravno višanje 

ocen lahko del težave višanja 

zahtevnosti in storilnosti iz 

leta v leto.  

6.a Pohvale razredničarki za izvedeno šolo v 

naravi ter zahvala za odziv šole (kontakt s 

starši) na delovno soboto. 

 

6.b /  

6.c /  

7.a Vprašanje o možnostih spoznavanja možnosti 

nadaljnjega izobraževanja že za nižje razrede 

Skladno z učnim načrtom 

otroci že spoznavajo različne 

poklice, v 8. in 9. razredu pa 

poteka poklicna usmeritev. 

Prav tako se lahko s starši 

tudi nižjih razredov 

udeležijo informativnih 

dnevov srednjih šol. Šola 

sama ne more odločiti, 

katero srednjo šolo naj si 

učenci ogledajo, zato tega ne 

more organizirati. 



 
 
 
 
 
 

 

7.b Pohvale glede raznolikosti šolske prehrane. 

Kakšen je izvor mesa v šoli? 

Vso meso, uporabljeno v 

šolski prehrani, je 

slovenskega izvora, 

deklaracije so na voljo pri 

vodji prehrane. 

7.c /  

8.a ni predstavnika  

8.b /  

9.a /  

9.b ni predstavnika  

 

 

Ad 6: Razno  

Ni bilo podanih nobenih predlogov za razpravo. 

 

Sestanek se je končal ob 18.50 uri. 

 

Zapisnik je pregledal predsednik sveta staršev g. Erik Zupanič dne 24.2.2019. Zapisnik je bil 

poslan v usklajevanje staršem dne 5.3.2019 in je bil dne 8.3.2019 z njimi usklajen. Zapisnik je 

bil dne 8.3.2019 poslan predstavnikom šole, ki so dodali svoje pripombe dne xx.xx.2019. 

Dokončna uskladitev je bila izvedena dne xx.xx.2019. 

 

 

Zapisala: Špela Razpotnik, 20. 2. 2019. 

 

Priloge:  

Priloga 1 – Seznam prisotnih predstavnikov staršev  

Priloga 2 – Poročilo o polletnem delu šolskega leta 2018/2019 

Priloga 3 – Poročilo šolskega sklada 


