
ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2011/12 z 

dne 4.6.2012 ob 17.30 uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča 
 
Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnica Julijana Kranjčec, 
psiholog Vladimir Sepič, predstavniki strokovnih aktivov  

 

Opravičeno odsotni: 1. A, 7. B, 8. B 

Sejo vodil:predsednik sveta šole Marjan Režek 

Zapisnikar: Rjabina Hočevar 
 

Priložena lista prisotnih je sestavni del tega zapisnika.  

 

DNEVNI RED:  

 

 

1.  Pregled zapisnika zadnje seje. 

2.  Delovni zvezki za š. l. 2012/13 (predstavitev sklepa korespondenčne seje 23.5.2012). 

3.  Receptor v šolskem letu 2012-13 (predstavitev mnenj staršev na roditeljskem sestanku). 

4.  Pobude, predlogi, mnenja staršev. 

5.  Priprave na volitve novih predstavnikov sveta staršev v svetu šole v septembru 2012. 

6.  Poročilo ljubljanskega aktiva sveta staršev. 

7.  Okvirna organizacija dela v š. l. 2012-13. 
 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 
 

Ad1) 
Na zapisnik tretje seje ni bilo pripomb, ravnateljica je le povedala, da je bil v 7. B razredu 

organiziran sestanek, na katerem so bili sprejeti tudi ukrepi. 

Sprejet je bil 

Sklep 1: zapisnik prejšnje seje se potrdi. 

 
Ad2) 

Ravnateljica je predstavila sklep korespondenčne seje v zvezi s potrditvijo cen DZ in 

učbenikov za prihodnje šolsko leto. Predstavniki staršev so se s predlogom strinjali in 

potrdili DZ v vseh razredih, razen v 8. razredih, kjer starši niso potrdili cen DZ za glasbo 9, 

geografijo 9 in zgodovino – Raziskujemo preteklost 9. 

 
Ad3) 

Receptor v naslednjem šolskem letu: večina staršev se je izrekla proti plačilu receptorja, saj 

menijo, da bi morala šola sama, oziroma drugje zagotoviti denar za njegovo plačo, kar pa je 

po besedah ravnateljice nemogoče. Za plačilo je glasovalo 45% staršev, proti je bilo 38%, 

vzdržanih pa 17%. 
V naslednjem šolskem letu bo receptor tako prisoten le 4 ure na dan, jutranje dežurstvo pa 

bomo organizirali s pomočjo CSD (delo v javno korist) ali z dežuranjem učiteljev. 

 

Ad4) 

9B) Nobenih težav, prireditev za zlate bralne značkarje, ki bo to sredo. 

9A) Predstavnik je povedal, da ZPM organizira izlete za zlate bralne značkarje – tudi pobuda 
šoli, saj je treba branje spodbujati. Starši za izlet prispevajo 35 EUR, kar je za nekatere 

sprejemljivo, za druge spet ne. Na naši šoli imamo 8 zlatih bralnih značkarjev. 

8C) Nič posebnega. Na roditeljskem sestanku so se veliko pogovarjali o strategiji dela pri 

predmetu biologija in ravnateljica je prepričana, da jim je učiteljica problem utemeljila. 

8A) Nič posebnega. 
7C) Nič posebnega. 

7A) Zatika se pri angleščini. Kar se tiče discipline, zapisov v dnevnik ni bilo. Problem je v 

reševanju domačih nalog, učenci jih ne delajo, pri pouku pa je hrup. Predstavnik predlaga, 

da bi učiteljica lahko bila bolj »tečna«, da bi pouk potekal mirnejše. 



Pomočnica je pripomnila, da je obisk GU na splošno zelo slab in da bi si želela slišati težave 

bolj na konkretnem nivoju. 

Predstavnica 9. A je ponovno izpostavila problem neplačnikov. Sicer pa je pohvalila več letno 

delo in prizadevanje razredničarke H. Žnidaršič Seme ter M. Logar. 

Predstavnik 6. A da pobudo, naj učencem, ki so socialno ogroženi, pri plačljivih šolskih 

dejavnostih pomaga šolski sklad. Šolski psiholog pove, da to šola počne že nekaj let, je pa 
pomoč odvisna od sredstev, ki so v skladu (cca. 1.500 EUR/leto). Ugotavljamo, da so potrebe 

čedalje večje, prilivi pa se manjšajo. Na leto pošljemo veliko prošenj podjetjem, ki pa se zelo 

slabo odzivajo. 

Ravnateljica pove, da bomo v prihodnjem šolskem letu poskušali organizirati več 

brezplačnih dejavnosti, kot so npr. BOBRI v organizaciji MOL-a… 
6B) Predstavnik sprašuje, kako bo s prevozi v naslednjem š.l.: ravnateljica odgovori, da se 

bodo lahko vozili lahko vsi, ki so se na seznam vpisali do februarja 2008. 

Na MOL-u so dali predlog, da bi na izpostavljena mesta postavili prostovoljce, upokojence, 

kar pa se tiče šolskih okolišev, za enkrat nič novega. 

6A) Na sestanku je bilo 10 staršev, pogovarjali pa so se o DZ. 

5B) Pohvala učiteljici, sicer pa nič posebnega.  
5A) Ni posebnosti, so pa starši skeptični zaradi načina financiranja plačila receptorja. 

4B) Veselijo se šole v naravi v Zambratiji, sicer pa težav v razredu ni. 

4A) Starši so se izrekli proti načinu plačila receptorja in proti ukinitvi publikacije. 

Ravnateljica pove, da se publikacija ne ukinja, le spremenila se bo oblika – več prostora za 

obvestila med učitelji in starši. 
3B) Pohvala vsem delavcem na šoli, sicer pa nič posebnega. 

3A) Starši predlagajo, naj se en roditeljski sestanek ukine (novembrski) in naj bi bili samo 

trije. Posledično bi bila tudi ena seja sveta staršev manj. Svet staršev lahko v primeru 

potrebe skliče kdorkoli. 

V razredu je pouk GVZ strah in trepet otrok zaradi obsega snovi, žal pa so pomembnejše 

stvari že nekaj časa ukinjene, kot npr. splošen uspeh in vedenje! 
Predstavnica 9. A pove, da se nekateri problemi ponavljajo že leta in leta in predlaga, da si 

predstavniki staršev preberejo zapisnike prejšnjih let. Predlaga tudi: predstavnika v aktivu 

svetov staršev lj. OŠ , gospoda J. Grdadolnika ter njegovo namestnico, gospo K. Mustafič. 

Sprejeta  sta bila  

Sklep 2: V naslednjem šolskem letu se obvezno organizirajo le trije roditeljski sestanki 
in trije sveti staršev, ostali pa po potrebi in na pobudo. 

 

Sklep 3: svet staršev se strinja in potrjuje J. Grdadolnika za predstavnika v aktivu 

svetov staršev ljubljanskih OŠ ter njegovo namestnico, ga.Mustafič. 

2B) Otroci se veselijo tabora, sicer pa nič posebnega. Pohvala učiteljicam. 

2A) Vse v redu, le vprašanje v zvezi komisije za prehrano. Ravnateljica pove, da bo 
organiziran sestanek. 

1B) Pohvala učiteljici S. Zafran. 

Predstavnik pove, da se na roditeljskem sestanku učiteljica ni želela pogovarjati o 

nesrečnem dogodku, ki se je zgodil pred dnevi in da je želela vse skupaj »pomesti pod 

preprogo«. Šlo je za nenamerno, a hudo poškodbo otroka. Ravnateljica je dogodek obžalovala 
in pojasnila, da se je o dogodku pogovorila z učitelji in starši, ki pa so prosili, naj se o tem 

ne razpravlja več (šlo je za preveliko pozornost otroku). I. Tomažič je povedala, da ni 

primerno, da se o takih nesrečah govori na roditeljskih sestankih, pač pa naj bi bili to 

individualni pogovori le med vpletenimi v kakršen koli incident. Poudarila je tudi, da se 

prerivanje med otroci dogaja večinoma pri nogometnih igrah. 

 
Ravnateljica je starše zaprosila za potrditev KOPIJE NOVE iz Maribora za dobavitelja 

učbenikov in DZ. Starši so se s predlogom strinjali, zato je bil sprejet 

Sklep 4: svet staršev potrdi dobavitelja KOPIJA NOVA Maribor za naročilo delovnih 

zvezkov. 

 
Ad5) 

Ravnateljica pove, da bodo septembra volitve v svet šole in prosila za predloge predstavnikov 

sveta staršev v svet šole. Po krajši debati so predlagani naslednji predstavniki: K. Mustafič, 

M. Režek, F. Srnec, J. Grdadolnik in B. Velušček. Kandidati so se s kandidaturo strinjali. 



Sklep 5: volitve se izvedejo na prvi septembrski seji. 

 

 

Ad6) 

Predstavnica Ana Jakšič je po e-pošti poslala vsem staršem smernice za izvedbo volitev 

predstavnikov staršev v svet zavoda za mandatno obdobje 2012-2016. Hkrati pa se je tudi 
zahvalila za vsa leta uspešnega sodelovanja s šolo, ki ga je označila za odličnega. 

Predstavnica se letos poslavlja. 

 

Ad7) 

Ravnateljica je na kratko predstavila okvirno organizacijo dela v naslednjem šolskem letu, ki 
je tudi priloga zapisniku. 

Učiteljica V. Hudobreznik se je zahvalila staršem za sodelovanje pri spremstvih in prevozih 

na športna tekmovanja. 

 

 

Seja je bila končana ob 19.10. 
 

 

 

 

Zapisala:         Predsednik: 
Rjabina Hočevar        Marjan Režek 

 

 

 


