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   ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV, 

            ki je bil dne 23. 9. 2014 

   ob 18. uri v učilnici za geografijo, OŠ Zalog, Cerutova 7 

 

Sestanek je sklical: g. ravnatelj, Rajko Mahkovic 

 

Prisotni člani Sveta staršev:  

priloga zapisnika - seznam 

 

Opravičeno odsotni: T. B. 

 

Ostali prisotni/povabljeni: g. ravnatelj 

 

Dnevni red: 

 

1. Kratka predstavitev predstavnikov oddelkov 

2. Konstituiranje Sveta staršev in izvolitev predsednika 

3. Poročila  z roditeljskih sestankov 

4. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka  z dne 17. 6. 2014 

5. Predstavitev Letnega delovnega načrta 2014/2015 

6. Razno 

 

K 1. 

Kot določa »Poslovnik delovanja Sveta staršev OŠ Zalog«, je sestanek pričel g. ravnatelj. 

Pozdravil je prisotne in jih pozval, da se na kratko predstavijo. Vsak je povedal, za kateri 

razred je predstavnik staršev in nekaj besed o sebi. 

 

G. ravnatelj je glede na prisotno število predstavnikov  in zaradi novih članov v letošnjem 

šolskem letu dal na glasovanje naslednji sklep: 

 

Sklep 1: Mandati kandidatov (članov) so po seznamu potrjeni. 

 

Prisotnih članov:17 

Glasovalo: 17 

ZA: 17 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 2. 

Ker je g. A. L., prejšnjemu predsedniku Sveta staršev, potekel mandat, so morali člani Sveta 

staršev izvoliti novega predsednika in njegovega namestnika. Volitve obeh so lahko tajne ali 

javne. Člani so se odločili za javno glasovanje, in sicer s sklepom: 

 

Sklep 2: Volitve predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika bodo javne. 

 

Prisotnih članov:17 

Glasovalo: 17 

ZA: 17 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Podali so en (1) predlog za izvolitev predsednika Sveta staršev: 

 

Gospod D.G.  
Kandidat je ustno potrdil, da s kandidaturo soglaša. 

 

 

Za namestnika je g. R. P. predlagal, da se izvoli nekoga izmed članov, ki bo imel na šoli še 

vsaj 3 leta svoje otroke, ker mandat traja 3 leta. 

 

Za izvolitev namestnika Sveta staršev so člani prav tako podali en (1) predlog: 

 

Gospod U. L.  

Kandidat je ustno potrdil, da s kandidaturo soglaša. 

 

Člani so glasovali za predsednika in namestnika ter sprejeli naslednji sklep: 

 

Sklep 3: Predsednik Sveta staršev je g. D. G. 

               Namestnik predsednika je g. U. L. 

 

Prisotnih članov:17 

Glasovalo: 17 

ZA: 15 

VZDRŽAN: 2 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 3. 

Predstavniki staršev so poročali o svojih roditeljskih sestankih. 

 

1. A 

Gospod U. L. kot namestnik ge. M. L. pove, da sam ni bil na roditeljskem sestanku 1. A, zato 

ne ve, o čem so govorili.  

Z obrazložitvijo je vskočil g.  D. G., ki ima ravno tako otroka v 1. A in se je tega roditeljskega 

sestanka udeležil. Pove, da so se pogovarjali o režimu dela v razredu, da imajo zjutraj otroci 

»krog za medsebojno spoznavanje«, da so dobili navodila o delanju domačih nalog, imeli 

pogovor o Bralni znački in o taboru, ki se približuje v mesecu januarju 2015. Učiteljica je 

menda zaprosila za nov termin tabora,  ker letni čas ni primeren za tako majhne otroke.  

 

1. B  

Govorili so o taboru in dobili še vse ostale pomembne informacije – tako kot v 1. A. 

 

2. A 

Staršem je bil predstavljen način dela in dejavnosti v OPB. Ponovili so šolski red, 

predstavljeni so bili cilji, ki naj bi jih učenci v 2. razredu dosegli. Dobili so pojasnila v zvezi s 

taborom, ki so ga imeli v preteklih dneh. 

 

 

 

2. B 
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Starši so na roditeljskem sestanku dobili podobne informacije kot v 2. A. Nekaj malega so se 

pogovarjali o delu v razredu, nato pa razpravljali še o tem, da ima del razreda v OPB-ju kosilo 

v jedilnici, del pa v učilnici. 

 

3. A  
Članica pove, da na roditeljskem sestanku ni bila, a da je pridobila informacije od svojega 

namestnika. Govorili so o taboru, za katerega pa starši niso bili ravno navdušeni, ker je 

planiran za mesec januar 2015. 

 

3. B 

Razred je letos na stari šoli. Težave imajo z nedisciplino večine otrok. Lovijo se po cesti, 

mečejo torbe ipd. Potrebno bo vložiti veliko dela tako s strani staršev kot učiteljice, da se 

bodo otroci disciplinirali in umirili. Tudi sami niso zadovoljni, da je tabor napovedan za 

januar 2015. 

 

4. A 

Tudi ta razred je na stari šoli. Na roditeljskem sestanku so obdelali učni načrt. Predstavljena 

jim je bila matematika v novi obliki (naloge preko spletne aplikacije), kar so tako otroci kot 

starši zelo pozitivno sprejeli. 

 

4. B 

Nova predstavnica v Svetu staršev pove, da so učenci tega razreda tudi na stari šoli. Imajo 

novo učiteljico (zaradi porodniške odsotnosti prejšnje) in težav v razredu ni. So v 

pričakovanju tabora v času od 24. 11. 2014 do 26. 11. 2014. 

 

5.A 

Predstavnica opravičeno odsotna. Poročila ni. 

 

5. B   
Učenci so iz stare šole prišli na matično šolo. Imajo novo učiteljico. Pogovarjali so se o taboru 

in tečaju plavanja. Imajo problem: učenci imajo dva (2) različna delovna zvezka za predmet 

Gospodinjstvo. Eni so DZ naročali preko Kopije nove d. d., drugi pa preko DZS-ja. Delovna 

zvezka nista enaka, zaradi česar nastajajo težave. Glede tega želijo ustrezno pojasnilo. 

 

G. ravnatelj obljubi, da se bo pozanimal, kako je do tega prišlo, in da bo priskrbel odgovor.  

 

6. A 

Dobili so novo razredničarko. Prvi teden pouka so bili malce zmedeni, ker se za vsak predmet 

selijo v novo učilnico. Omenilo se je zimsko šolo v naravi, ki naj bi bila ali na Kopah ali v 

Planici. Odločili so se za Kope, ker bi se v Planici morali do smučišča vsak dan voziti. 

Nekateri starši se pritožujejo nad klepetanjem večine učencev, ki motijo pouk  in s tem tiste, 

ki želijo slediti pouku.  

 

 

 

6. B 

Tako starši kot učenci  so se začeli navajati na sistem predmetne stopnje. Pogovarjali so se, 

kje bi bilo najbolje izvesti šolo v naravi – ali na Kopah ali v Planici. Odločili so se za Kope. V 

Planici namreč v izbranem terminu morda ne bo snega, poleg tega se je potrebno na smučišče 

voziti.  
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G. ravnatelj je imel komentar za 6. A  in 6. B v zvezi z zimsko šolo v naravi na Kopah. 

Povedal je, da se trudi zmanjšati stroške šol v naravi in taborov na minimum, ker tako te 

dejavnosti lahko obiskuje večje število učencev. Dejal je, da predstavljajo Kope zaradi 

dražjega bivanja za starše bistveno večji strošek kot Planica, in da se v preteklosti, ko se je 

hodilo na Kope, marsikateri učenec prav zato šole v naravi ni udeležil. 

 

7. A 

Pregledali so aktivnosti tega šolskega leta po šolski publikaciji. Omenili so tabor, ki ga bodo 

obiskali v mesecu januarju 2015. Učiteljica je uvedla novost – preduro matematike, in sicer 

vse z namenom, da bi učence bolje naučila reševati matematične naloge z besedilom. V 

začetku so bili na tej uri prisotni le štirje učenci, sedaj jih je mnogo več. Preleteli so tudi 

šolska tekmovanja.  

 

Učiteljica D. I. je obljubila, da bo učenki S. G. priskrbela »potrdilo« o opravljenem 

kolesarskem izpitu. Deklica je kolesarski izpit opravila, a ni dobila »potrdila« o tem.  

 

7. B 

Obravnavali so Hišni red OŠ Zalog, ker je učiteljica izpostavila problem nošenja in uporabe 

telefonov v šolskih prostorih. 

 

8. A 
Starši so predlagali, da bi tisti, ki imajo več otrok na šoli (bratci in sestrice), za plačilo 

stroškov prejemali le eno položnico. Izpostavili so primer stroška za receptorja, ki je tako 

majhen, da plačajo več provizije za položnico, kot pa je naveden strošek. Na naslednjem 

sestanku bi želeli odgovor na to vprašanje.  

Sicer so imeli v preteklosti v tem razredu težave z enim učencem, ki pa se je prešolal.  

 

8. B 

Predstavnice razreda ni bilo na roditeljskem sestanku, zato se je o vsebini sestanka 

pozanimala pri razredničarki ge. N. M. Na sestanku je bil predstavljen program dela ter 

omenjen tabor Vojsko in ekskurzija v Prekmurje.   

 

9. A 

Na roditeljskem sestanku so govorili o Hišnem redu OŠ Zalog (o zamujanju, o nošenju 

mobitelov v šolo ipd.). Pogovarjali so se o prehodu na srednjo šolo, o valeti, ki jih čaka, in o 

plesnih vajah. Glede lokacije za izvedbo valete so dobili dva predloga – gostilno Štern in 

hotel Slon. Hotel Slon je dražji, poleg tega se bo pojavil problem s parkiranjem. 

 

G. ravnatelj je povedal, da je možna še tretja lokacija, in sicer gostilna Na Livadi. O tem naj 

bi se že pogovarjali.  

 

Učiteljica je učencem priporočila, naj se udeležujejo tekmovanj, ker tako lahko pridobijo 

priznanja, ki jim bodo prišla prav pri vpisu na srednjo šolo. 

 

 

9. B 

Predstavnice razreda na roditeljskem sestanku ni bilo,  se je pa pozanimala o vsebini 

omenjenega sestanka. Pogovarjali so se o NPZ-jih, o valeti in o vpisu na srednje šole. 

Razredničarka je govorila tudi o branju in Bralni znački. Spregovorili so med drugim tudi o 
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zapletu pri nabavi delovnih zvezkov za novo šolsko leto. Starši, ki so nakup opravili preko 

Kopije nove d. d., pri nabavi niso imeli težav, tisti, ki so nakup opravili preko DZS-ja, pa so 

kupili napačne delovne zvezke. 

 

 

K 4. 

G. predsednik, D. G., je za tiste člane, ki so letos novi v Svetu staršev, v nekaj besedah 

pojasnil, o čem je tekla beseda na prejšnjem sestanku, katerega zapisnik se potrjuje. Pojasnil 

je, da je šlo za vprašanje delovnih zvezkov in drugih potrebščin za šol. leto 2014/2015. 

Pojavile so se namreč določene dileme, ki jih je bilo potrebno razrešiti, zaradi česar so bili na 

sestanek Sveta staršev povabljeni tudi vodje strokovnih aktivov šole.  

 

Gospod R. P. je dodal, da Svet staršev potrjuje skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in 

drugih učnih gradiv za posamezen razred, da pa se v strokovni izbor delovnih zvezkov in 

potrebščin starši nimajo pravice vmešavati. Omenil je, da bodo starši v bližnji prihodnosti 

lahko primerjali nabavne cene delovnih zvezkov in drugih potrebščin med različnimi šolami, 

o čemer so razpravljali tudi na aktivu staršev osnovnih šol. Pove, da doslej še ni bila 

opravljena nobena raziskava o uporabi delovnih zvezkov in njihovem vplivu na znanje naših 

otrok.  

 

Ga. T. O. omeni, da naj bi učbenik za angleščino dobili v učbeniškem skladu. Dobili so nek 

dopis, kako je z nabavo tega učbenika, vendar ni bil razumljivo napisan, zato so učbenik raje 

kupili.  

Gospod R.  P. doda, da je bil zanj dopis čisto razumljivo napisan, da pa je tako ali tako bolje 

kupiti učbenik, ker se lahko tudi vanj kaj napiše. Predlaga, da se za prihodnje leto povabi na 

sestanek Sveta staršev vodje aktivov prej, predno se odločijo za izbor predlaganih delovnih 

zvezkov in potrebščin..  

 

Člani Sveta staršev se zato odločijo za sklep: 

 

Sklep 4:  

Na sejo Sveta staršev, kjer se bo obravnavala skupna nabavna cena delovnih zvezkov in 

drugih učnih gradiv za posamezen razred za novo šolsko leto, naj se povabi vodje 

strokovnih aktivov.  

 

Prisotnih članov:17 

Glasovalo: 17 

ZA: 17 

Sklep je bil sprejet.  

 

Gospod S. K. je dodal, da MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) dostikrat 

zelo pozno izda navodila v zvezi z učbeniškim skladom, in tako sestanek za potrjevanje 

delovnih zvezkov ne bo možen v mesecu marcu.  

 

Na koncu so člani Sveta staršev še potrdili  zapisnik prejšnjega sestanka z dne 17. 6. 2014, in 

sicer s sklepom: 

 

Sklep 5: Zapisnik prejšnjega sestanka Sveta staršev z dne 17. 6. 2014 se sprejme. 

 

Prisotnih članov:17 
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Glasovalo: 17 

ZA: 13 

VZDRŽAN: 4 

 

 

K 5. 

G. ravnatelj, je preletel LDN za šolsko leto 2014/2015, in sicer s podrobnejšimi pojasnili pri 

posameznih naslovih/rubrikah.  

 

V zvezi z NPZ-ji je go. T. O. zanimalo, zakaj je letos za 9. r. kot eden od predmetov izbran 

predmet Domovinska in državljanska kultura in etika (DKE)? 

G. ravnatelj odgovori, da je v 6. r. kot predmet ANJ, v 9. r pa DKE. 

 

Gospod M. P. predlaga, da bi se učenci v šoli na NPZ-je pripravljali. 

 

Gospod R. P. je na to odgovoril, da se za NPZ-je ne pripravlja.  

 

Gospod S.  K. je pojasnil, da šola ne dela nobenih priprav na NPZ. 

  

G. ravnatelj je pripomnil, da bo govoril z učiteljico DKE, če bi bila pripravljena pri tem 

predmetu snov ponavljati.  

 

Ko je g. ravnatelj omenil izbirne predmete, se je oglasila članica, ga. I. O., ki jo je zanimala 

možnost, da bi bili učenci, ki imajo status športnika, opravičeni teh predmetov, ki so dostikrat 

zadnje šolske ure, ko imajo športniki treninge ipd.  

G. ravnatelj pojasni, da to ne gre, ker so izbirni predmeti zakonsko predpisani.  

 

Ob 19. 50 sestanek zapusti ga. K. T. K. in ob 19.55 ga. K. P. 

 

Glede prehrane v šoli je g. ravnatelj članom predlagal, da bi se pri šolskih obrokih zaradi 

velike vsebnosti sladkorja ukinili sokovi. Namesto tega bi učenci imeli na razpolago vodo in 

več sadja.  

Člani Sveta staršev so to idejo podprli.  

 

Gospod R. P. je omenil, da bi bilo dobro narediti analizo vode, ki jo pijejo učenci naše šole.  

 

Gospod U. L. je navedel primer, kako je učiteljica na neki šoli učencem demonstrirala  

vsebnost sladkorja v posameznih pijačah. Učencem je ob tem pokazala, kako sladke in 

zdravju škodljive so lahko različne pijače, ki jih učenci pijejo.  

  

Na predstavitev letnega delovnega načrta 2014/2015 so člani Sveta staršev podali naslednji 

sklep: 

 

Sklep 6: Potrjujemo nadstandard (dneve dejavnosti) šole v LDN 2014/2015. 

Prisotnih članov:17 

Glasovalo: 17 

ZA: 17 

Sklep je bil sprejet.  
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K 6. 

Gospod U. L. je omenil, da je na poti iz šole proti vrtcu opazil nevaren kanalizacijski jašek.  

G. ravnatelj je obrazložil, da to ni jašek, temveč luknja, zadelana s kamnom, ki so jo poskusili 

sanirati že gasilci, a ni šlo. V primeru, da bi luknjo zabetonirali, bi voda, ki se tam nabira, 

udarila ven nekje drugje.  

Gospod U. L. se je sam ponudil, da bo poskusil to zadevo urediti, ker je iz gradbene stroke.  

 

Gospod U. L. je omenil še, da je opazil nekaj slabosti na vodni napeljavi v 1. razredu. 

 

Gospod R. P. je za konec kot predstavnik v aktivu staršev osnovnih šol pojasnil, da bodo na 

aktivih staršev imeli razne delavnice in da bo sestanek na MOL-u v zvezi z najemi telovadnic. 

Vse te zadeve lahko predstavniki Sveta staršev sledijo na spletni učilnici.  

 

Sestanek se je  zaključil ob 20.20. 

 

 

 

 

Gradivo: 

- osnutek zapisnika sestanka z dne 17. 6. 2014 

- LDN 2014/2015 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta staršev 

Z. K.         D. G. 


