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Zapisnik  

3. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bila v sredo, 20. 6. 2012, ob 17.30 v 
učilnici N20 

 
Prisotni:    13 predstavnikov staršev (od 18), Sonja Arbeiter, Jožica Smogavec,  
                 Sara Lešnik, Marija Gošnjak 
Opravičeno odsotni: dva predstavnika 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. Reševanje problema pregrevanja šole 
4. Nacionalno preverjanje znanja v 9. in 6. razredu 
5. Sprotne zadeve: 

- učbeniški sklad 
- Mavrična zakladnica  
- izdaja knjige Pravljično Pohorje (marec) 
- zaključne ekskurzije (april, maj) 
- šola v naravi s tečajem plavanja (maj) 
- naravoslovna učilnica (maj, junij) 
- zaključni koncert pevskih zborov (5.6.2012) 
- valeta (15. 6. 2012) 

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

 
K točki 1 
 
Predsednica je predstavila, starši pa so potrdili predlagan dnevni red. 
 
K točki 2 
 
Zapisnik prejšnje seje so starši potrdili. 
     
K točki 3 
 
Reševanje problema pregrevanja šole je podala ravnateljica. 
Komisija za rešitev problema pregrevanja 2. OŠ je imela pet sestankov. 
Pričakujemo, da bomo najkasneje septembra sanirali štiri učilnice s pripadajočima kabinetoma. 
Učilnice bi opremili s sistemi prisilnega prezračevanja in pripadajočimi senčili. V okenskem pasu se 
montirajo žaluzije – krpanke na motorni pogon. V delu steklenega parapeta pa se izvedejo fiksne 
lamele, katere senčijo parapet in preprečujejo pregrevanje. S kombinacijo vseh faktorjev bi postalo 
bivanje v teh prostorih prijetnejše in bi doprineslo k boljšemu počutju učencev in zaposlenih.  
Meritve v učilnici 5. b, 14. in 15. 6. 2012. Izvajalec je MIC Velenje. S posebnim digitalnim 
merilnikom beležimo zračno vlažnost, temperaturo in vsebnost ogljikovega dioksida. Primerjalno še 
temperatura na prostem.  
 



 2 

K točki 4 
 
Nacionalno preverjanje znanja v 9. in 6. razredu je podala pomočnica ravnateljice. NPZ ob koncu 
2. obdobja je visoko nad državnim povprečjem od 5 do 9 % pri posameznih predmetih. Lahko 
rečemo, da smo s takšnim rezultatom zadovoljni. 
NPZ ob koncu tretjega obdobja se giblje v mejah povprečja pri SLJ, pri MAT in FIZ pa celo nekaj 
odstotkov pod povprečjem.  
S tem rezultatom smo seveda manj zadovoljni. Ugotavljamo pa, da je ta generacija bila že pred 
tremi leti šibkejša v znanju, saj so se gibali le v okviru republiškega povprečja. Kljub vsemu pa je 
naša prioriteta še dvigovati nivo znanja.  
 
Nadaljevala je ravnateljica s predlogom učiteljskega zbora, ki je na konferenci 12. 6. 2012 predlagal 
naslednje spremembe Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti. Učenec, ki se vzporedno 
izobražuje v glasbenih ali drugih šolah z javno-veljavnim programom, obiskuje pevsko šolo 
Carmine Slovenice oz. je perspektiven vrhunski športnik, lahko pridobi status učenca kulturnika 

oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje ali status vrhunskega športnika. 
Za pridobitev statusa učenca športnika mora kandidat izpolnjevati vse naslednje pogoje: 

• do konca tega koledarskega leta bo dopolnil starost 14 let, 
• mora biti član državne športne reprezentance, 
• registriran je v panožni športni zvezi, 
• aktivno tekmuje na uradnih tekmovanjih te zveze in dosega vrhunske rezultate, 
• zaradi tekmovanj je odsoten več tednov v šolskem letu, 
• v prejšnjem šolskem letu se je udeležil vsaj 3 državnih ali mednarodnih tekmovanj, 
• v prejšnjem šolskem letu je dosegel 1. do 3. mesto na državnem tekmovanju, 
• v tem šolskem letu načrtuje udeležbo na tekmovanjih. 

Za pridobitev statusa učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje: 
• do konca tega koledarskega leta bo dopolnil starost 14 let , 
• obiskovanje glasbene ali druge šole, ki izvaja javno-veljavni program, ali 
• obiskuje pevsko šolo Carmina Slovenica,  
• v prejšnjem šolskem letu se je udeležil tekmovanj in nastopov na državni ali mednarodni 

ravni ter dosegel vidne dosežke (prva tri mesta v državi), 
• zaradi nastopov, koncertov ali turnej je odsoten od pouka več tednov v šolskem letu, 
• v tem šolskem letu načrtuje nastope in udeležbo na tekmovanjih. 

Status lahko pridobi, če izpolnjuje še naslednje dodatne pogoje: 
• v prejšnjem šolskem letu je bil zgleden učenec, takšen je tudi v tem šolskem letu, 
• v prejšnjem šolskem letu je redno izpolnjeval šolske obveznosti, tudi domače naloge; 
• v letošnjem šolskem letu redno izpolnjuje šolske obveznosti, tudi domače naloge; 
• ima spoštljiv odnos do drugih učencev in delavcev šole, 
• ne zamuja k pouku, 
• ob koncu ocenjevalnih obdobij nima negativne ocene, 
• ne sme neopravičeno izostajati od pouka, torej nima nobene neopravičene ure, 
• ne sme imeti izrečenega vzgojnega opomina, 
• v prejšnjem šolskem letu ni kršil Pravil šolskega reda in Hišnega reda ter jih tudi v 

letošnjem šolskem letu ne krši. 
Vlogo s prilogami je potrebno oddati do 30. 9. tekočega šolskega leta. 
Učencu, ki se ne drži dogovora, se lahko status odvzame. 
Ta Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti se začnejo uporabljati s 1. 9. 2012. 
 
Iz izkušenj vidimo, da lahko status učence tudi zmede, ne učijo se sproti. Učencem želimo ponuditi 
kakovostnejše in trajno znanje. Zelo neprijetno je status odvzeti. Otroke moramo motivirat, domače 
naloge naj bodo obvezne. Znanje se naj sproti preverja, tudi za oceno. Spraševanje naj bo 
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nenapovedano. Veliko otrok trenira, pa nimajo statusa, med njimi so tudi vrhunski športniki. Večina 
staršev je mnenja, da statusi v OŠ niso potrebni. 
 
Po razpravi so starši podpri predlog učiteljskega zbora in razlago ravnateljice o spremembah 

Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica. 
 
 
K točki 5: Sprotne zadeve: 

• Učbeniški sklad – Jožica Smogavec – V preteklih šolskih letih smo število delovnih 
zvezkov postopno zmanjševali. Z lanskim šolskim letom so se začeli posodabljati učni 
načrti. Pri večini predmetov ugotavljamo, da je še vedno mogoče uporabljati stare učbenike. 
Gre namreč za manjše spremembe. Le pri BIO v 8. in 9. razredu so spremembe tako velike, 
da smo morali v nabavo novih učbenikov, čeprav donacij s strani ministrstva ni. Pri ostalih 
predmetih pa rešujemo tako, da bodo učenci uporabljali posodobljene delovne zvezke. 
Pojavlja pa se novost tudi v slovenskem prostoru in to so elektronski učbeniki. Prvi tak 
učbenik bomo uvedli prihodnje šolsko leto tudi pri nas in to v 1. in 7. razredu pri GVZ.  

 
• Finančno poročilo za Mavrično zakladnico do 5. 6. 2012 je podala predsednica Sveta 

staršev. Trenutno imamo na računu 2.655,36 €. Poročilo je v prilogi zapisnika. 
 

• Meseca marca smo izdali knjigo Pravljično Pohorje. Tudi starši so zelo ponosni nanjo. Na 
obzorju je že druga knjiga. 
 

• Zaključne ekskurzije smo izpeljali aprila in maja 2012. V prihodnjem letu načrtujemo 
spremembe le-teh. 
 

• Šola v naravi s tečajem plavanja za učence 3. razreda je bila maja v Čatežu. Starši so lahko 
preko spletne strani šole vsak dan spremljali fotografije svojih otrok.  
 

• Naravoslovno učilnico smo urejali maja in junija za zahodni strani šole. Tam se v teh vročih 
dneh tudi učenci hladijo. 
 

• Junija smo imeli zaključni koncert pevskih zborov naše šole in 15. 6. 2012 valeto za 
devetošolce. 
 

• Šolsko spletno glasilo se da prebrati na naši spletni strani. 
 

• Ravnateljica se je zahvalila gospe Renati Lugarič in Veri Veber za več letno dobro 
sodelovanje v svetu staršev. 
 

K točki 6 
 
Pobude in predlogi članov Sveta staršev: 
 

• Od športnih društev in klubov, ki v popoldanskem času gostujejo v telovadnici šole, ne 
zahtevamo potrdil o usposobljenosti. 

• Za varnost učencev med in po pouku poleg strokovnih delavcev in dežurnih skrbi tudi 
informator, ki pa žal ne more biti vedno tam, kjer bi bil potreben. 

• Čebelarski krožek v novem šolskem letu za naše učence ponuja g. Norbert Jedlovčnik. 
• Prireditve tudi v teh vročih dneh v šolski telovadnici potekajo zelo prijetno.  
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• Menimo, da je dovolj, če isti razrednik spremlja učence iz 1. v 2. razred. Če bi bili skupaj še 
tretje šolsko leto, je slovo še težje. 

• Odlaganje otrok pred vhodom v šolo moti tudi nekatere starše. 1. šolski dan bomo opozarjali 
učence, pa tudi starše, naj se pred vhodom v šolo ne ustavljajo, ampak naj avtomobile 
parkirajo na za to določenih mestih. 

 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.30. 
   
 
                                                            
Zapisala:        Predsednica Sveta staršev 
Marija Gošnjak       Renata Lugarič 
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Učiteljski zbor 2. osnovne šole Slovenska Bistrica je na konferenci, dne 12. 6. 2012, predlagal naslednje spremembe 
Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti 2. osnovne šole Slovenska Bistrica. 
 
2. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA 
 
3. člen 
Učenec, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih ali drugih šolah z javno-veljavnim programom, obiskuje pevsko šolo 
Carmine Slovenice oziroma je perspektivni športnik, lahko pridobi: 
status učenca kulturnika oziroma učenca, ki se vzporedno izobražuje, ali 
status športnika. 
 
3. a 
Pridobitev statusa učenca športnika 
Za pridobitev statusa učenca športnika mora kandidat izpolnjevati vse naslednje pogoje: 
do konca tega koledarskega leta bo dopolnil starost 14 let, 
mora biti član državne športne reprezentance, 
registriran je v panožni športni zvezi, 
aktivno tekmuje na uradnih tekmovanjih te zveze in dosega vrhunske rezultate, 
zaradi tekmovanj je odsoten več tednov v šolskem letu, 
v prejšnjem šolskem letu se je udeležil vsaj 3 državnih ali mednarodnih tekmovanj, 
v prejšnjem šolskem letu je dosegel 1. do 3. mesto na državnem tekmovanju, 
v tem šolskem letu načrtuje udeležbo na tekmovanjih. 
 
3. b 
Pridobitev statusa učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje: 
do konca tega koledarskega leta bo dopolnil starost 14 let , 
obiskovanje glasbene ali druge šole, ki izvaja javno-veljavni program, ali 
obiskuje pevsko šolo Carmina Slovenica,  
v prejšnjem šolskem letu se je udeležil tekmovanj in nastopov na državni ali mednarodni ravni ter dosegel vidne 
dosežke (prva tri mesta v državi), 
zaradi nastopov, koncertov ali turnej je odsoten od pouka več tednov v šolskem letu, 
v tem šolskem letu načrtuje nastope in udeležbo na tekmovanjih. 
 
4. člen 
Status lahko pridobi, če izpolnjuje še naslednje dodatne pogoje: 
v prejšnjem šolskem letu je bil zgleden učenec, takšen je tudi v tem šolskem letu, 
v prejšnjem šolskem letu je redno izpolnjeval šolske obveznosti, tudi domače naloge; 
v letošnjem šolskem letu redno izpolnjuje šolske obveznosti, tudi domače naloge; 
 ima spoštljiv odnos do drugih učencev in delavcev šole, 
ne zamuja k pouku, 
ob koncu ocenjevalnih obdobij nima negativne ocene, 
ne sme neopravičeno izostajati od pouka, torej nima nobene neopravičene ure, 
ne sme imeti izrečenega vzgojnega opomina, 
v prejšnjem šolskem letu ni kršil Pravil šolskega reda in Hišnega reda ter jih tudi v letošnjem šolskem letu ne krši. 
 
2.2 ROK ZA VLOŽITEV VLOGE 
 
5. člen 
Status se učencu dodeli praviloma drugi mesec v tekočem šolskem letu. Predlog na vnaprej pripravljenem obrazcu (ki 
bo od 10. septembra dalje na voljo na šolski spletni strani ali v tajništvu), skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je 
treba predložiti najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta. 
Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če dosega uspehe in izpolnjuje predpisane pogoje. 
 
2.3 PRILOGE K VLOGI ZA PRIDOBITEV STATUSA 
 
6. člen 
K vlogi za pridobitev statusa učenca kulturnika ali statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje, je treba priložiti: 
potrdilo o vpisu šole, kjer se učenec (vzporedno) izobražuje, ali 
potrdilo o članstvu v Carmini Slovenici, 
dokazila o udeležbi na nastopih in tekmovanjih na državni ali mednarodni ravni ter dokazila o dosežkih na teh 
tekmovanjih 
načrt učenčevih obveznosti: načrtovane priprave, nastopi in tekmovanja, 
pisno utemeljen razlog, zakaj učenec potrebuje ta status (na obrazcu Vloga). 
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K vlogi za pridobitev statusa učenca športnika je treba priložiti: 
potrdilo o članstvu v državni reprezentanci, 
potrdilo društva/kluba, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnem tekmovanju te 
športne zveze,  
dokazila o udeležbi na tekmovanjih v prejšnjem šolskem letu, 
dokazila o dosežkih na teh tekmovanjih, 
podatki o načrtovanju priprav, nastopov in tekmovanj, 
pisno utemeljen razlog, zakaj učenec potrebuje ta status (na obrazcu Vloga). 
 
16. člen 
Učencu se trajno odvzame status, če: 
zamuja k pouku, 
ima eno ali več neopravičenih ur, 
mu je bil izrečen vzgojni opomin, 
zlorabi opravičevanje in se ne drži dogovorov,  
če dobi pri predmetu ali predmetih v ocenjevalnem obdobju zaporedoma več negativnih ocen; 
če je imel v ocenjevalnem obdobju zaključeno, glede na njegove sposobnosti, eno ali več negativnih ocen; 
neupravičeno zavrne sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole, 
če s svojim odnosom ovira in moti učence in učitelje pri rednem pouku, 
krši Hišni red in Pravila šolskega reda. 
 
3.1.3 Način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti 
 
27. člen 
S statusom pridobi učenec naslednje ugodnosti: 
Izbere čas ustnega preverjanja v terminu, ki omogoča osvajanje učnega gradiva, oziroma se mora sam dogovoriti z 
učiteljem, kdaj želi ustno odgovarjati na vprašanja o obravnavani učni snovi. Termin izbere v roku 14 dni po 
podpisanem in oddanem Dogovoru o prilagajanju šolskih obveznosti. Če na izbran dan ni ustno vprašan, ga lahko 
učitelj vpraša kadarkoli v naslednjih urah. Ocene mora učenec pridobiti vsaj 14 dni pred zaključkom vsakega 
ocenjevalnega obdobja, v tem času tudi ne velja opravičilo (učenec s statusom ne more biti neocenjen na koncu 
ocenjevalnih obdobij, razen če je odsoten 60% ur, v tem primeru opravlja predmetni izpit). 
V kolikor učenec ni pridobil ustnih ocen v zgoraj omenjenem roku, ga lahko učitelj vpraša kadarkoli. 
Pisno preverjanje iz šolskih predmetov lahko opravi individualno pri rednem pouku, dopolnilnem pouku ali urah 
posvetovanja, če je na dan pisnega preverjanja opravičeno odsoten. 
Če ni predpisane obvezne oblike preverjanja, sam izbere tisto obliko, ki je zanj ugodnejša (pisno, ustno, seminarska 
naloga, izdelek). 
Možnost opravljanja razrednega izpita pri posameznih predmetih. 
 
3.2.1 Obveznosti učenca 
 
30. člen 
Vestno opravlja svoje šolske obveznosti. 
Je zgleden učenec. 
Ima spoštljiv odnos do drugih učencev in delavcev šole. 
Ob koncu ocenjevalnega obdobja nima negativnih ocen. 
Ne zamuja k pouku. 
Redno opravlja šolske obveznosti, tudi domače naloge. 
Nima nobene neopravičene ure. 
Nima izrečenega vzgojnega opomina. 
Upošteva pravila Šolskega reda. 
Se drži dogovorov, tudi dogovora o datumu ustnega ocenjevanja znanja. 
Vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati trener, izostanek pa nato opravičijo starši. 
V primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki učenci ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se 
mora z učitelji dogovoriti za ustno spraševanje ali pisno preverjanje znanja. Če se ne dogovori, o datumu ocenjevanja 
znanja odloči učitelj. 
Redno obvešča starše in/ali trenerje o svojem uspehu v šoli. 
V primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje dopolnilnega pouka, ki se ga 
mora učenec, če je prisoten v šoli, redno udeleževati. 
  
5 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
41. člen 
Ta Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti 2. osnovne šole Slovenska Bistrica se začnejo uporabljati s 1. septembrom 
2012. 
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POROČILO ZA MAVRIČNO ZAKLADNICO ZA LETO 2011 
(prostovoljni mesečni prispevek staršev) 

 

PREJETI PRISPEVKI: 

    OSTANEK IZ LETA 2010                      1.783,30 

    JANUAR 2011                         650,00 

    FEBRUAR 2011                         650,00 

    MAREC 2011                         650,00 

    APRIL 2011                         650,00 

    MAJ 2011                         650,00 

    JUNIJ 2011                         645,00 

    SEPTEMBER 2011                         697,00 

    OKTOBER 2011                         697,00 

    NOVEMBER 2011                         697,00 

    DECEMBER 2011                         697,00 

SKUPAJ:                  8.466,30                                      

PORABLJENI PRISPEVKI OZ. ODHODKI 

BLAGO ZA PUSTNE MASKE                   786,30 

PLEKSI STEKLO IN PROFILI ZA  LIKOVNE RAZSTAVE                    697,20 

KNJIGE ZA POUK                   580,33 

BIVANJE-CŠOD-LIKOVNE IN LITERARNE DELAVNICE                   635,50 

DELNO KRITJE ID-ŠAH,ŠPORT                   134,12 

JESENSKI ABONMA                   120,00 

PREVOZ IN VSTOPNICE-PIKIN FESTIVAL-DELNO                    334,00   

ROLERJI IN ŠČITNIKI                 1.064,64 

KNJIGE ZA KNJIŽNICO                 2.434,21  

SKUPAJ:             6.796,30 

OSTANEK OZ. NEPORABLJENI PRISPEVKI:            1.670,00      
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POROČILO ZA MAVRIČNO ZAKLADNICO 
 od 01. 01. – 05. 06. 2012 

(prostovoljni mesečni prispevek staršev) 

 

PREJETI PRISPEVKI: 

    OSTANEK IZ LETA 2011                      1.670,00 

    JANUAR 2012                         692,00 

    FEBRUAR 2012                         687,00 

    MAREC 2012                         782,00 

    APRIL 2012                         684,00 

    MAJ 2012                         682,00 

SKUPAJ:                  5.197,00                                          

 
 

PORABLJENI PRISPEVKI OZ. ODHODKI: 

MATERIAL ZA PUSTNE MASKE                   291,52 

MATERIAL ZA ZUNANJO UČILNICO                   800,65 

KNJIGE ZA KNJIŽNICO                 1.449,47  

SKUPAJ:              2.541,64 

OSTANEK OZ. NEPORABLJENI PRISPEVKI:            2.655,36      
 


