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SVET STARŠEV 
 
 
ZAPISNIK 
 
 
3. seje Sveta staršev v šolskem letu 2014/2015, ki je bila v četrtek, 22. januarja 2015, ob 18.00 uri. 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev 
2. Aktualno dogajanje na šoli 
3. Vprašanja in pobude staršev 
4. Aktivnosti delovnih skupin 
5. Razno 

 
 
 
PRISOTNI: 
Na 3. seji sveta staršev v šolskem letu 2014/15 je bilo prisotnih 15 od 18-ih predstavnikov staršev (glej listo 
prisotnih), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja Pavel Virant. 
 
 
Ad 1. Sprejem zapisnika 
 
Po ugotovitvi predsednika g. Rozmana, da ni vprašanj in pripombi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št. 1 : Zapisnik 2. seje Sveta staršev je soglasno sprejet.  
 
 
Ad 2. Aktualno dogajanje na šoli 
 
G. Starašinič je predstavil dogajanje na šoli. Poudaril je, da se zaključuje prvo ocenjevalno obdobje ter da bodo 
vsi starši (razen starši prvih razredov) prejeli pisna obvestila o ocenah 2. februarja 2015; da so naslednji 
roditeljski sestanki predvideni za 12. februar; da je bila izvedena zbiralna akcija papirja, katere izkupiček je bil 
180 EUR; da otroci sodelujejo na številnih športnih tekmovanjih kot tudi na posameznih tekmovanjih pri 
določenih predmetih; da je bil izveden novoletni seje in novoletni ples za višje razrede; da so imeli proslavo za 
dan samostojnosti in enotnost; da bo tako kot vsako leto v začetku meseca februarja (4. februarja 2015) 
proslava v počastitev kulturnega praznika v Ljudskem domu, ki bo namenjena širši skupnosti; da je v mesecu 
marcu predvideno predavanje g. Antona Komata na temo zdrave prehrane; da potekajo intenzivne aktivnosti za 
pričetek obnove šole, ki naj bi se pričela med poletnimi počitnicami; da vse aktivnosti potekajo v skladu s 
planom. V februarju bo potekal vpis v 1. razred. Število učencev na šoli se bo tudi v naslednjem šolskem letu 
povečalo. 
 
V nadaljevanju je seznanil vse prisotne predstavnike staršev o vsebini varčevalnih ukrepov pristojnega 
ministrstva. Poudaril je: 

- da glede izvajanja šol v naravi šola še ni prejela nikakršnega obvestila o kakršnih koli spremembah. 
- da od 1.1.2015 pristojno ministrstvo ne bo več plačevalo dveh dodatnih ur učiteljem, ki so njihova 

dodatna delovna  obveznost za izvajanje pomoči otrokom s posebnimi potrebami. Kljub temu bodo 
učitelji pomoč izvajali. Vsa ostala pomoč otrokom s posebnimi potrebami ostaja organizirana tako kot do 
sedaj.  

- uvedene so tudi nekatere manjše spremembe pri interesnih dejavnostih, ki pa na izvajanje le-teh nimajo 
vpliva.  

 



 
 
Ad 3. Vprašanja in pobude 
 
Predstavnica 9. b razreda je prosila za informacijo ali je glede ponavljanja snovi iz predmeta Tehnika in 
tehnologija s prof. Kurinčičem že dokončno dogovorjeno, da bo izvedel nekaj ur, na katerih bodo obnovili snov 
tega predmeta. Gre namreč zato, da je del NPZ v letošnjem letu tudi predmet Tehnika in tehnologija, ki v 9. 
razredu ni več del predmetnika in je na roditeljskem sestanku bilo dogovorjeno, da se zaprosi prof. Kurinčiča, da 
otrokom nudi nekaj ur za obnovitev teh vsebin.  
 
G. ravnatelj je pojasnil, da se bo informiral in sporočil kakšen je dogovor.  
 
 
Ad 4. Aktivnosti delovnih skupin 
 
Predsednik g. Rozman pozove starše, da če ima kdo kakršnokoli pobudo za obravnavo določene teme naj jo 
pove ali na sestanku ali pa naj jo sporoči kadarkoli po elektronski pošti. Opozoril je tudi, da bo na zadnji seji 
Sveta staršev tako kot vsako leto obravnavana tema seznam delovnih zvezkov in potrditev tega seznama v 
zvezi s cenami ter da v kolikor imajo starši kakršnakoli vprašanja v zvezi z navedenim, naj jih sporočijo 
pravočasno in pred samo sejo, da se bodo lahko pravočasno pripravila ustrezna pojasnila.  
 
Predlagal je tudi, da naj predstavniki staršev posameznih oddelčnih skupnosti na roditeljskih sestankih, ki bodo v 
mesecu februarju, predstavijo in v čim večji meri motivirajo starše za udeležbo na predavanju g. Komata, ki bo 
predvidoma v mesecu marcu.  
 
 
Ad 5: Razno 
 
G. Rozman je seznanil vse prisotne, da bo naslednja seja Sveta staršev predvidoma 5.3.2015. 
 
 Seja je bila zaključena ob 18.55 uri. 
 
 
 
Zapisala: Alenka Prinčič Artač 
  
 
 
 
 
 

Stanislav Rozman 
predsednik Sveta staršev 

 

 


