
 

Zapisnik  
3. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bila v torek, 4. 6. 2013,  

ob 18.30 v učilnici N14 
 

Prisotni:    trinajst predstavnikov staršev, Sonja Arbeiter, Jožica Smogavec, Sara Lešnik,  
                  Marija Gošnjak 
Opravičeno odsotna ena predstavnica staršev 
 
 
D n e v n i  r e d : 
 

1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta staršev 
3. Pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezen razred 
4. Reševanje problema pregrevanja šole 
5. Nacionalno preverjanje znanja v 9. in 6. razredu 
6. Sprotne zadeve: 

- Mavrična zakladnica 
- šolski sklad  
- zaključne ekskurzije (april, maj, junij) 
- šola v naravi s tečajem plavanja (maj) 
- valeta (14. 6. 2013) 

7. Pobude in predlogi članov Sveta staršev 
8. Zahvala članom Sveta staršev  

 
 
K točki 1 
 
Sejo je vodil namestnik predsednice Aleksander Žnidarko, ker se je Ana Bučar pridružila malo 
kasneje. Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb. 
 
K točki 2 
 
Potrjen je tudi zapisnik prejšnje seje. 
 
K točki 3 
 
V zvezi z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport od 22.5.2013 je ravnateljica 
staršem predstavila primerjalno tabelo potreb po delovnih zvezkih po šolskih letih za nazaj ter v 
prihodnje. Število delovnih zvezkov se je iz 57 v šol. letu 2009/2010 znižalo na 31 za prihodnje 
šolsko leto. Uporabo delovnih zvezkov bomo tudi v prihodnje skušali znižati, večji poudarek 
dajemo učbenikom in zvezkom, prihodnost vidimo v opremi učilnic s projektorji in računalniki za 
dostop do spletne učilnice ter v e-učbenikih. 
 
Sklep: Starši so soglasno podprli predlog ravnateljice za skupno nabavno ceno delovnih 
zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred. 
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K točki 4 
 
O reševanju pregrevanja šole je spregovorila ravnateljica. 
Osnova za sanacijski načrt, ki ga je izdelal arhitekt Igor Kraševac je bil razširjen energetski pregled, 
ki ga je opravilo podjetje I-Vites d.o.o. Poleg pravkar zmontiranih žaluzij se načrtuje še sanacija 
steklene strehe v avli, katera trenutno ob padavinah že precej zamaka, še dodatna izolacija na 
podstrešju in na koncu sanacija steklene fasade.  
 
Nad reševanjem problema pregrevanja bdi tudi inšpektorica za delo, ki nas je 21. 5. 2013 ponovno 
obiskala. Opraviti moramo ponovne meritve mikroklime, ker so bile ob zadnjih meritvah avgusta 
2012 neustrezne. 
 
K točki 5 
 
Nacionalno preverjanje znanja v 9. in 6. razredu je za nami. Preverjanje v 6. razredu za učence ni 
bilo obvezno, v prihodnjem šolskem letu bo. Rezultatov še ni. Za devetošolce je preverjanje 
obvezno. Angleški jezik je bil tretji predmet za 9. razred. Tretji predmet bo za novo šolsko leto 
2013/14 za devetošolce znan že 1. septembra in ne šele 1. marca, kot je bila praksa doslej. Novost je 
elektronsko vrednotenje nalog. Primerjalnih podatkov še nimamo.  
 
K točki 6 
 
Sprotne zadeve: 

 
• Mavrična zakladnica. Ravnateljica je podala finančno poročilo na dan 15.5.2013. Na 

računu Mavrične zakladnice je bilo letos na podlagi zbranih sredstev in ostanka  iz leta 
2012 6.140,01 €, od tega smo že porabili 3.834,94 € (material za pustne maske, knjige za 
knjižnico, smuči, smučarski čevlji in čelade za zimsko šolo v naravi, namizni prti za 
valeto, predstava Juri Muri, Kit komplet – Robosled, sodelovanje pri svetovanju za 
knjigo). Trenutno stanje na računu je 2.305,07 €. V Mavrično zakladnico vplačuje 118 
staršev. Finančno poročilo je priloženo.  
 

• V šolskem skladu je bilo skupaj z ostankom iz leta 2012 do 15. 5. 2013 zbrano 2.222,22 
€. Porabljenih pa že tudi 1.647,76 € (prevozi, vstopnice za učence, zaključne ekskurzije 
učencev, šola v naravi 3. razred, delovni zvezki, obutev in oblačila za učence), torej je v 
skladu še 574,46 €.   
 

• Zaključne ekskurzije so vse izvedene. 
 
Letos smo učence 1. VIO popeljali v okolico domačega kraja. V ospredju je bilo 
spoznavanje okolja pred domačim pragom. To je bila strokovna odločitev, ki izhaja iz 
učnega načrta.  
 
Prvošolci so začutili radosti pastirskega življenja ob lutkovni predstavi v naravi, kjer so 
se igrali že pozabljene otroške igre, si na žerjavici spekli jabolka. Zavrteli so mlinčke v 
strugi potoka in s spretnimi prstki pletli mizice in stolčke iz močvirske trave.  
 
Drugošolci so opazovali delovanje mlina, ob zakurjeni krušni peči zgnetli svoj kruhek in 
ga pečenega v culici odnesli domov.  
 
Kovaški poklic so spoznali tretješolci, ki so se preizkusili v zabijanju žebljev.  
 



 3

V organizacijo in izvedbo je bilo vloženega veliko dela in veliko ljudi na terenu. 
Prispevek staršev je bil 10 €. Učenci so nad ekskurzijami zelo navdušeni. V prihodnjih 
dneh bomo izvedli evalvacijo ekskurzij in nanjo povabili tudi predstavnike staršev. 
 
Učence od 4. do 9. razreda smo na ekskurzije popeljali po Sloveniji (Prekmurje, 
Savinjska dolina, Koroška, Dolenjska, Gorenjska in Primorska). Prispevek staršev je bil 
od 16 do 31 €. 
 

• Šole v naravi v tem šolskem letu: 
- Za učence 7. razreda smo organizirali šolo v naravi oktobra 2012 v CŠOD Peca.  
   Prispevek staršev je bil 75,60 €. 
- Za učence 5. razreda je bila organizirana zimska šola v naravi s tečajem smučanja 
   v CŠOD Planinka marca 2013. Prispevek staršev je bil 30 €. Plačilo je bilo možno 
   na dva obroka. 
- Učence 3. razreda smo v šolo v naravi s tečajem plavanja popeljali maja v Čatež.  
   Prispevek staršev je bil 130 €. Plačilo na tri obroke. 
 
Za starše, ki plačila šole v naravi niso zmogli, je bila ponujena pomoč pri svetovalni 
delavki šole. 
 
Starši so pohvalili organizacijo šole v naravi v CŠOD. Cena je res precej ugodna. 
Vodstvo šole je predstavilo, da so na podlagi organizacije šol v naravi preko CŠOD 
upravičeni le do ene šole v naravi, z veliko truda, pa jim včasih uspe, da dobijo dve. 
 

• Valeta bo letos v petek, 14. junija ob 17. uri v šolski telovadnici. Letošnja valeta se bo 
imenovala Pariška noč – kot so jo poimenovali devetošolci. Na prireditvi pa bodo prejeli 
priznanja in spričevala. V šoli bodo do 23. ure. Fotografiranje in snemanje na valeti bo 
po izbiri staršev izvedel Foto Čerič. Starši predlagajo, da bi se v prihodnje povezali s 
Šolo za oblikovanje Maribor glede oblačil na valeti.  
 

K točki 7 
 

• Starši želijo v začetku novega šolskega leta informacijo o načrtovanih večjih finančnih 
stroških (šole v naravi, ….) za celo šolsko leto, da bi si lažje planirali izdatke med letom. 
Prav tako so predlagali obročna odplačila tam, kjer je to možno.  
 

• V zvezi z zaključnimi ekskurzijami prve triade je bil izpostavljen problem oziroma razlika v 
plačilu za isto ekskurzijo (2. razred), katero so na OŠ Pohorskega odreda v Slovenski 
Bistrici plačali 2 €, na 2. OŠ Slovenska Bistrica pa 10 €. Pojasnjeno je bilo, da so učenci 
ekskurzijo plačali v nižjem znesku zaradi pridobljenih sredstev iz projekta LAS. 
 

• Fotografiranje učencev po oddelkih bomo izvedli ta teden sami. Učenci fotografijo 
prejmejo brezplačno. 
 

• Pohvala staršev za izbor gostov pri podelitvi bralne značke na šoli. Letos je to bil Tone 
Partljič. Lahko se pohvalimo, da smo podelili priznanja za bralno značko 360 učencem od 
468 vpisanih učencev, kar znaša 77 % vseh učencev na šoli.  
 

• Iz 3. b je prišla pobuda, s katero se strinjajo tudi ostali starši, da bi v prihodnjem letu pri 
zbiranju papirja nagradili vse učence v deležu (najboljši – največ). Zbrana sredstva bi v 
deležu, s katerim se bodo strinjali tudi starši, krili stroške zaključne ekskurzije, ostanek pa bi 
razporedili v šolski sklad, preko katerega bi pomagali socialno ogroženim učencem pri 
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plačilu zaključne ekskurzije. 
 

• Mavrično zakladnico in šolski sklad bomo v prihodnjem šolskem letu bolj izpostavili. 
 

• V primeru izsiljevanja med učenci prosimo starše, da takoj odreagirajo, se povežejo z 
vodstvom šole, da se lahko stvar čim prej uredi. 
 

• Varnost in samostojnost učencev v šoli – Z novim šolskim letom poskušajmo učence 
oddati v šolo pri vhodnih vratih, v upanju, da smo dobri starši, dajmo otroku priložnost, da 
gre do garderobe in v razred sam, dajmo mu občutek samostojnosti. O tem bomo 
spregovorili tudi že na roditeljskem sestanku za šolske novince in na prvih roditeljskih 
sestankih v šolskem letu 2013/14. To je v interesu staršev in šole, ker samo na tak način 
lahko še povečamo varnost učencev naše šole. Starše tudi prosimo, da se držijo poslovnega 
časa šole ter s tem omogočijo nemoteno in kvalitetno delo. 
 

• V jeseni bomo na šoli pričeli s šolo za starše v izvedbi Zdenke Zalokar Divjak, univ. dipl. 
psih. 
 

• Ustavljanje avtomobilov pred vhodom v šolo še vedno buri duhove. Žal je kultura 
nekaterih voznikov slaba. Predlog je, da fotografiramo nepravilno ustavljanje in nekaj 
fotografij objavimo na prvem roditeljskem sestanku. Na Fakulteti za gradbeništvo v 
Mariboru bomo zaprosili dr. Matjaža Šramla, da pripravi idejno rešitev ustreznega 
ustavljanja avtomobilov ob šoli v času, ko v jutranji konici starši pripeljejo otroke v šolo. 

 
K točki 8 
 
Ravnateljica se je zahvalila staršem za prijetno sodelovanje v tem šolskem letu. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.35. 
   
 
 
Zapisala:        Namestnik predsednice: 
Marija Gošnjak       Aleksander Žnidarko 


