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SVET STARŠEV 

 

 

 

Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2014/2015, ki je bila v četrtek,  

27. 11. 2014, ob 18. uri.  

 

Prisotni:  Sonja Videčnik (1.a), Bojan Bataković (1.b), Stanislav Rozman (2.a), Tjaša Bidovec (2.b), 

Anže Godec (3.a), Rok Bojanc (3.b), Miroslav Cunjak (4.a), Sonja Hurčak Šubic (4.b), Aleš Gros (5.a), 

Nikica Rebek (5.b), Metoda Šoba (6.a), Urban Cevc (6.b), Daniela Kerec (7.a), Nataša Adlešič Barba 

(8.a), Marin Kneževič (9.a), Barbara Kokalj (9.b), ravnatelj Božo Starašinič, pomočnik ravnatelja 

Pavel Virant ter učiteljica Andreja Absec.  

Opravičeno odstotna: Brigita Vrabič Kek (8.b)  

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala s strani vodje projekta ga. Andreje 

Absec. 

2. Pregled zapisnika 1. seje. 

3. Pregled pobud in vprašanj s 1. seje. 

4. Aktualno dogajanje na šoli. 

5. Vprašanja in pobude staršev. 

6. Sprejem programa dela. 

7. Nadomestne volitve v pritožbeno komisijo. 

8. Razno. 

 

Sprejet je bil spremenjen dnevni red zaradi dodajanja predstavitve projekta Dvig socialnega in 

kulturnega kapitala, ki je bil predstavljen v 1. točki dnevnega reda.  

 

Ad 1. Ga. Absec je predstavila aktivnosti učencev pri projektu in sicer bodo starejši učenci sodelovali z 

upokojenci Doma upokojencev Šiška, postavili bodo potujočo razstavo na OŠ Spodnja Šiška, 

sodelovali bodo na festivalu Igraj se z mano. Učenci višjih razredov bodo nudili pomoč mlajšim 

učencem, ki so vključeni v podaljšano bivanje. Starši bodo poprošeni za doniranje zvezkov, barvic, 

sladkarij za socialno ogrožene otroke.  Za sodelovanje otrok pri nekaterih dejavnostih bodo  starši 

bodo vabila. Do sedaj pa  je bila že izvedena vadba za starejše občane ob druženju z učenci.  

 

Ad 2 Zapisnik 1. seje je bil soglasno sprejet (15 prisotnih). 

 

Ad 3 Pregled pobud in vprašanj s 1.seje: 

 - Na vprašanje, o želji učencev za vključitev v interesno dejavnost skoki na mali prožni ponjavi,  je 

ravnatelj pojasnil, da bodo učenci pri interesni dejavnosti akrobatika tudi skakali na mali prožni 

ponjavi.  



- Predavanje o zdravi prehrani se bo izvedlo po februarskem roditeljskem sestanku, saj bo tako lažje  

zagotoviti večjo prisotnost staršev. Predstavniki v svetu staršev naj poizvejo, koliko staršev bi se 

udeležilo predavanja. 

- Problematika jutranjega kratkotrajnega parkiranja pred šolo:  potrebno je upoštevati cestno 

prometne predpise. 

 

Ad 4 Aktualno dogajanje na šoli: Ravnatelj je predstavil tekoče dogodke, ki potekajo ali so potekali na 

šoli:  

- teden preventive v okviru tedna otroka,  

- obisk zveze društev paraplegikov, 

- delavnica o nevarnostih interneta, 

- delavnica bontonček  

- fotografska delavnica, 

- veliko tekmovanj; med drugim je bilo ravnokar zaključeno tekmovanje v znanju logike (doseženi 2 

zlati priznanji)                     

- zdravstveno stanje učencev: ravnatelj pojasni , da je trenutno odsotnih 30 učencev (običajna 

odsotnost je 15-20 učencev)       

Ravnatelj je še povedal, da so aktualna dogajanja na šoli tekoče objavljena na spletni strani šole.                 

 

Ad 5 Vprašanja in pobude staršev:   

1. vprašanje g. Šoba za ravnatelja o e-redovalnicah. Ravnatelj pojasni , da so dobre in manj dobre 

strani uvedbe e-redovalnic, poleg seveda stroškov za starše in šolo.  Predstavnica razreda je podala 

negativne izkušnje iz srednje šole. Več staršev in ravnatelj menijo,da je treba otrokom pustiti pot , da 

sami poročajo o svojih ocenah in na ta način krepijo sebe in odnos s starši. 

 

Ad 6 Letni program dela je bi sprejet soglasno (16/0/0). Zaenkrat dodatnih predlogov k programu ni. 

Med šolskim letom se lahko k programu doda še kaj, če bo interes. 

 

Ad 7 Nadomestne volitve v pritožbeno komisijo: ravnatelj pred izbiro pojasni delo pritožbene 

komisije (pritožbena komisija odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti učenca 

in o drugih vprašanjih, kadar zakon tako določa). Svet staršev soglasno(16 prisotnih) potrdi ga. Vesno 

Dobovišek za novo članico pritožbene komisije. 

 

Ad 8 Razno:  

- predvideni datumi sej sveta staršev so 22.1., 5.3., 23.4. (16.4.), 21.5., 4.6. 

-g. Cunjak bo organiziral sestanek pri županu v zvezi z obnovo naše šole. 

          

Seja je bila zaključena ob 19:20 uri. 

 

Zapisal:                                                                     Predsednik sveta staršev: 

Marin Knežević, podpredsednik                                                   Stanislav Rozman 

                    


