
 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2016/17 

z dne 26. 9. 2016 ob 17. uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča 

 

Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnik Luka Blaganje, psiholog Vladimir Sepič, predstavniki strokovnih aktivov 

Opravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Neopravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Sejo vodil: predsednik sveta staršev  

Zapisnikar: Rjabina Hočevar 

 

Priložena lista prisotnih in priloge k dnevnemu redu so sestavni deli tega zapisnika. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o delu sveta staršev v š. l. 2015/16. 

2. Novi predstavniki v svetu staršev. 

3. Volitve predstavnikov v svet šole. 

4. Poročilo o vzgojno-izobraževalnih rezultatih v š. l. 2015/16 (g. Sepič). 

5. Poročilo o delovanju šolskega sklada (g. Sepič). 

6. Poročilo o rezultatih NPZ (predstavniki aktivov). 

7. Pobude, pripombe, mnenja staršev. 

8. Predstavitev osnutka letnega delovnega načrta za š.l.2016/17 (g. Blaganje, gospa Kralj). 

 

Ad1) 

Predsednik je ugotovil sklepčnost in predlagal dnevni red, na katerega ni bilo pripomb. 

Tudi na zapisnik 3. – zadnje seje v šolskem letu 2015/16 ni bilo pripomb, zato je bil sprejet 

Sklep 1: zapisnik 3. seje v šolskem letu 2015/16 se potrdi in obesi na šolsko spletno stran. 

 

Ad2) 

Predsednik je zaželel dobrodošlico novim in starim članom sveta staršev. 

 

Ad3) 

Na današnji seji so se volili trije predstavniki staršev v svet šole za obdobje 2016/2020. Prisotnih je bilo 16 predstavnikov od 18-ih 

oddelkov, predlagani kandidati pa so bili: Katarina Jaklič, Robert Richter, Renate Rugelj in Sanela Sermek. Člani sveta staršev so 

izvolili volilno komisijo v sestavi: predsednik Marjan Režek (7. B) ter članici Vesna Križ Purič (2. A)  ter Verica Lukić (3. B). Volitve so 

potekale tajno in po koncu glasovanja ter štetju glasov je bilo ugotovljeno: 

Novi predstavniki staršev v svetu šole za obdobje 2016/20 so: 

1. Katarina Jaklič, 

2. Robert Richter,  

3. Renate Rugelj. 

 

Poročilo volilne komisije je priloga temu zapisniku. 

 

Ad4) 

Gospod Sepič je na kratko podal poročilo o vzgojno izobraževalnih rezultatih v š. l. 2015/16. Imeli smo 18 oddelkov, v katerih je bilo 

413 učencev, 97,33 % je šolo izdelalo, 24 učencev in učenk je imelo popravne izpite, ki so jih uspešno opravili; razlogi za relativno nižji 

procent, kot v prejšnjih letih je več učencev z manjšimi učnimi sposobnostmi, pri posameznikih problemi odraščanja ter dejstvo, da 

imamo kar nekaj priseljencev, ki še ne obvladajo jezika. 

Poročilo je priloga zapisniku. 

 

Ad5) 

Gospod Sepič je pojasnil, da je trenutno stanje v šolskem skladu 3.613,05 EUR, od tega so starš i prispevali 2.080 EUR, Rotary club 

pa 787 EUR, podjetja pa žal niso donirala; 5.396,99 EUR se je preneslo iz šolskega leta 2014/15, kot vedno pa je večina pomoči 

namenjena učencem iz socialno ogroženih družin (75 % sredstev). Ostalo smo namenili za ekskurzije za nadarjene v Muenchen, 

sodelovanje posameznikom v projektih, nakupu učil in plačevanju položnic. 

Poročilo je priloga zapisniku. 

Predstavniki sveta staršev so soglasno za novo članico v odboru šolskega sklada predlagali Alenko Zupančič. Sprejet je bi l 

Sklep 2: soglasno izvoljena in potrjena članica v odboru šolskega sklada je Alenka Zupančič. 

Starši so dali pobudo, da na podjetja pošljejo prošnje za donacije v šolski sklad. 

 



 

 

Ad6) 

Predstavniki aktivov za ANJ, SLO, MAT, ŠVZ in NAR so na kratko predstavili poročila o rezultatih NPZ, ki so priloga temu zapisniku. 

Ad7) 

1A) Vse v redu, pohvala šoli. 

1B) Vse v redu, le vprašanje vode v plastenki, ki jo dobivajo učenci zaradi ekološke osveščenosti. Ravnateljica je pojasnila, da je šlo 

morda za zalogo, ki jo je potrebno porabiti. Problem pa predstavlja pomivanje posode v popoldanskem času, ko je kuhinja zaprta. 

2A) Vse v redu. 

2B) Vse v redu. 

3A) Vse v redu; prehod v »veliko« šolo se je izkazal za dobro potezo vodstva in otroci so navdušeni. 

3B) Vse v redu. 

4A) Vse v redu, razen: na ŠD v Kandrše so imeli nekateri učenci s seboj denar in priboljške, nekaj njih pa ne. Učiteljica je pojasnila, da 

so se vrnili do kosila in da ni bilo potrebe po dodatnem denarju, predstavnica pa je povedala, da so bili nekateri učenci, ki niso imeli 

ničesar s seboj niti denarja, prizadeti in poprosila, da do takšnih situacij ne bi več prihajalo. Dogovorjeno je , in tudi dosedanja praksa je 

bila in bo, da imajo učenci s seboj hrano ter denar v primeru, da se ne vrnejo v šolo na kosilo, sicer ne. Dejstvo pa je, da bo do razlik 

vedno prihajalo. Predsednik je dodal, da če je hrana v šoli organizirana ni potrebno na obvestilih za športni dan navajati gostinske 

ponudbe na športnem dnevu. 

4B) Vse v redu; predlog, naj bi učenci, ki so dolgo v šoli, le dobili popoldansko malico. Ravnateljica je v zvezi s tem pojasnila, da se bo 

popoldanska malica z naslednjim šolskim letom ukinila. Za letos je prepozno, ker je bila v »Prijavi na prehrano« v mesecu jun iju 2016 

ponujena. Popoldanskih malic je relativno malo, poleg tega pa učenci, ki imajo kosilo od 13.00 do 14.40 ure, malico pospravijo v 

torbico in nosijo domov, ker niso lačni. Gospa Jaklič je predlagala, da se na naslednjih, februarskih roditeljskih sestankih starše s tem 

seznani, učitelji pa bodo opazovali, koliko popoldanskih malic se dejansko poje in koliko gre stran. Ravnateljica je povedala, da je v 

kuhinji še vedno »lakotni kotiček«, kjer si otroci lahko vzamejo kruh, namaze in sadje. 

5B) Šola v naravi je odlično uspela in pohvala učiteljem. Tudi učenci so navdušeni nad učiteljicami, kar je pohvalno. 

6A) Vse v redu. 

6B) Vse v redu. Vprašanje glede šole v naravi, pretežkih torb in omaric. Ravnateljica je pojasnila, da se je z omaricami uredilo, kar pa 

se tiče zimske šole v naravi, bomo v 14 dneh vedeli, če bo oziroma ne.  

Učiteljica Konjajeva je pripomnila, da naj bi starši pustili oziroma dovolili svojim otrokom, da sami nosijo torbico v 1. razredu, saj bi s 

tem pridobili na samozavesti, pomembnosti in odgovornosti. Sicer pa torbice res niso lahke, a včasih učenci nosijo s seboj več, kot je 

potrebno za vsakdanji pouk. 

7A) Vprašanje, kako je z disciplino: učitelj Košir je odgovoril, da je res problematičen razred, kar se tiče discipline in da se na 

razrednih urah pogovarjajo o tem, a ne pomaga kaj dosti. Pomočnik Blaganje je pripomnil, da se pojavljajo težave pri rediteljih in pri 

osnovnih stvareh in naj bi se tudi doma naučili prevzemati svoje odgovornosti. 

7B) Vse v redu, razen problema omaric. Gospa Kenda je pojasnila, da zaradi reorganizacije (3. razredi po novem v veliki šoli) predaja 

ključev ni bila možna prej. 

8A) Izpostavljen problem dežurnih učencev: ravnateljica je pojasnila, da bodo dežurali učenci od 6. do 9. razreda pri receptorskem 

pultu in pri kosilu. Učenci imajo možnost prepisovanja tekoče snovi, tako da ne bodo v izostanku, poleg tega pa tudi na ta način 

občutijo pripadnost in odgovornost šoli. 

Predstavnici 2. B in 4. A sta sejo zapustili ob 19.15 uri. 

8B) Vse v redu. 

9A) Vse v redu, le vprašanje ključev od omaric, ki naj bi jih dobili ravno danes ter zneska 27 EUR za valeto. Ravnateljica je pojasnila, 

da je to znesek za celotno družino in ne na posameznika ter naštela vse stroške, ki nastajajo v zvezi s tem. Skupna ugotovitev je bila, 

da je znesek povsem primeren in sprejemljiv. Predstavnik je dal pobudo za odvoz papirja, s katerim bi učenci »zaslužili« za valeto, 

vendar mu je bilo pojasnjeno, da so potrebne ogromne količine papirja, da podjetja opravijo prevoz zastonj in plačajo minimalne 

zneske glede na zbrane tone. Ravnateljica je podprla vse akcije zbiranja denarja, ki jih bodo organizirali učenci in starši, saj imajo 

delavci šole že s samo pripravo valete ogromno dela. 

Učiteljica Reškova je sejo zapustila ob 19.30 uri. 

 

Ad8) 

Ravnateljica in pomočnik sta na kratko predstavila osnutek letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17. Osnutek je kot priloga 

temu zapisniku in po potrditvi s strani sveta šole bo kot potrjen objavljen tudi na šolski spletni strani. 

Predstavnica 6.A je sejo zapustila ob 19.50 uri. 

 

Seja je bila končana ob 20.00 uri. 

 

Zapisnikarica:        Predsednik: 

Rjabina Hočevar        Robert Richter 


