
Z a p i s n i k  
1. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2011/2012,  

ki je bila v torek, 4. 10. 2011, ob 18. uri, v učilnici N14 
 

Prisotni: 13 predstavnikov staršev; Sonja Arbeiter, Jožica Smogavec, Sara Lešnik 
Opravičeno odsotne: Darja Kušar, Renata Kruder in Renata Lugarič  
Odsotni: dva predstavnika staršev 
 
D n e v n i  r e d : 
 

1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda - ravnateljica 
2. Volitve predsednika in podpredsednika Sveta staršev za šolsko leto 2011/2012 - 

ravnateljica 
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje – predsednik 
4. Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2010/2011 – pomočnica ravnateljice 
5.   Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012 – ravnateljica 
6.   Razno 
  - izvolitev novega člana v Pritožbeno komisijo (namesto Bože Skrbiš Koropec) 
  - izvolitev novih članov v Mavrično zakladnico 
        (namesto Bože Skrbiš Koropec in Renate Šlamberger)  
8.   Pobude in predlogi Sveta staršev 
 

 
K točki 1 
 
Dnevni red so člani sveta staršev potrdili. 
 
K točki 2 
 
Sklep: Kljub odsotnosti, je bila Renata Lugarič izvoljena za predsednico sveta staršev 
tudi v tem šolskem letu. Njen namestnik bo še eno leto Davor Bračko. 
 
K točki 3 
 
Zapisnik prejšnje seje se potrdi. Ravnateljica je tudi odgovorila na pobudo staršev, da bi več 
otrok sodelovalo v pevskem zboru. Otroci so sprejeti v ID pevski zbor brez avdicije. Ni 
potrebna posebna nadarjenost. Petje otrok naj bo v ospredju pri GVZ. 
 
K točki 4 
 
Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2010/11 je podala pomočnica ravnateljice. Vpisanih smo 
imeli 460 učencev. 459 učencev je uspešno zaključilo razred, le ena deklica v 4. b bo razred 
ponavljala. Učni uspeh je priložen zapisniku. 
 
K točki 5 
 
Ravnateljica je predstavila LDN za šolsko leto 2011/2012. Le-tega so člani sveta zavoda  
že potrdili 29. 9. 2011. 



• Vizija šole je zagotoviti učencem tako šolsko okolje, da bodo spoštovali sami sebe in 
druge udeležence v vzgojno izobraževalnem delu v skladu z vrednotami naše šole. 
Naša vizija je učenec, ki bo veliko znal in se bo veselil življenja. 

• Poslanstvo šole je vzgoja in izobraževanje otrok in mladine v skladu z javno veljavnim 
programom. 

• LDN je temeljni dokument, ki določa vsebino, obseg in razporeditev vzgojno 
izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom ter obseg, 
vsebino in razporeditev razširjenega programa, ki ga izvaja šola. 

• V tem šolskem letu imamo na šoli 457 učencev v 18 oddelkih. 
• pet izbirnih predmetov v 7. razredu,  šest v 8. razredu in osem v 9. razredu. 
• Izvajamo individualni pouk z učenci s posebnimi potrebami. 
• Starši so s sklepom potrdili predlog ravnateljice, da iz dodatnega programa 

plačamo učitelja ŠVZ v 4. razredu 1 uro tedensko in zgodnje učenje TJA v 1. do 
5. razreda. 

• Izvedli bomo preventivne aktivnosti na področju varnosti cestnega prometa. Še 
posebej zanimivo čezmejno inplenetacijo okolju prijaznih ultra lahkih vozil za učence 
7. do 9. razreda – CESLA. 

• 18. 2. 2012 bo delovna sobota (pustna povorka), nadomeščali bomo 27. 2. 2012, ko 
bodo učenci prosti. 3. b razred ne želi skupinske maske. Vendar so se starši strinjali, 
da v okviru namenskega dneva učenci pripravijo maske in tako spoznavajo kulturno 
dediščino. Tema bo široka, kot skupinska maska bomo ponazarjali poklice. Tako pride 
povorka bolj do izraza. Otroci sami pripravljajo maske, pokaže se pripadnost šoli, 
sodelujejo … 

• Druge oblike pouka: Šole v naravi in kolesarski tečaj za 5. razred, preverjanje 
plavanja, … 

• Tekmovanja v znanju 
• Interesne dejavnosti zelo raznolike, od jezikovno – umetniškega področja, 

naravoslovno – tehničnega področja, družbeno – ekonomskega področja ter športno 
področje (npr. plesni krožek za 9. razred je umeščen v redni urnik in starši so 
razbremenjeni, ker plesnega tečaja ni treba plačati - priprava na valeto). Vse interesne 
dejavnosti so za učence brezplačne. Od zunanjih sodelavcev ostaja za kreativno 
pisanje gospa Maja Kotnik Brodschneider, gospod Matevž Gregorič za lutke ter na 
športnem področju Franci Špes (judo) in Alojz Kerec (odbojka). 

• Ob prihodu v šolo se učenci vpišejo v zvezek prisotnosti zaradi njihove varnosti. 
Ponudimo jim različne revije za branje. 

• V glavnem odmoru učenci pomalicajo in pospravijo jedilnico oz. učilnico ter odidejo 
na rekreacijo od 10.10 do 10.20. Vsak torek v tem času izvajamo bralne minute in ob 
petkih medvrstniško branje.  

• Izdali smo publikacijo in jo tudi že razdelili učencem. 
• S starši sodelujemo preko govorilnih ur, roditeljskih sestankov, različnih srečanj, 

predavanja zanje bomo organizirali ob torkih ob 16. uri (to je pred govorilno uro). 
• Na šoli imamo oblikovan učbeniški sklad. Stremimo za tem, da vsako leto zmanjšamo 

število delovnih zvezkov (letos bodo učenci uporabljali le 47 delovnih zvezkov, 10 
manj kot pred dvema letoma). 

• V šolskem skladu bomo zbirali sredstva donatorjev, sponzorjev in sredstva pridobljena 
z zbiranjem odpadnega papirja. Le tega zbiramo vsako prvo sredo po govorilni uri. 
Zbrana sredstva bomo namenili učencem iz socialno šibkega okolja. Člani komisije za 
razpolaganje z zbranim denarjem so: Primož Rajh, Sara Lešnik in Jožica Pongračič. 



Letošnji izkupiček zbranih sredstev na darilnem bazarju bomo namenili le našim 
učencem, ker je socialna stiska v domačem okolju zaskrbljujoča. 

• Mavrična zakladnica - Na podlagi pogodb starši pomagajo uresničevati nadstandardne 
potrebe učencev. S sredstvi razpolaga komisija v sestavi: Renata Lugarič (9.b), 
Aleška Kvas (3.b), Tadej Topolšek (6.a), Gregor Jesenek (1.a) ter predstavniki 
zavoda: Klavdija Rizmal, Tanja Pravdič in Neven Ivetić. Pobuda staršev je bila, 
da bi jim na začetku vsakega novega šolskega leta dali v podpis pogodbo za eno 
šolsko leto. Poleg je potrebno priložiti poročilo o zbranem in porabljenem 
denarju v preteklem letu. 

•  
 
K točki 6 
 

• Pritožbena komisija odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti 
učencev. Sestavljajo jo: predstavniki staršev: Edita Juršič (2.b), Mateja Ačko 
Kobale (7.b) ter rezervna članica Sabrina Urnaut (2.a); predstavniki zavoda in 
zunanji člani. 

• Mavrična zakladnica – glej točko 5 
 
O aktivnostih, ki so se dogajale prvi mesec pouka, pomočnica ravnateljice Jožica Smogavec: 
 

• Uspešen začetek novega šolskega leta. 
• Teden mobilnosti – predavanja »Potujmo drugače – zdravju in okolju prijazna 

mobilnost«. Predavala je Tatjana Tomazin za 2. OŠ in 9. razred OŠ Pohorskega 
odreda Sl. Bistrica, predstavitev e-koles, Downhill kolesa, testna vožnja z el. 
avtomobilom, kolesi, skuterji … 

• Učenci 2., 3. in 4. razreda so se udeležili Pikinega festivala v Velenju. 
• Teden otroka 3., 4. in 5. 10. 2011 (lutkovna predstava Bremenski mestni godci, ogled 

Forma Vive v Makolah, gledališka predstava Pravljično srce na Ptuju, PMP; 4. 10. je 
bil dan šole – prometna varnost (Cesla, predavanja FIS pravila, hoja po mestnih 
ulicah, v gosteh smo imeli gospoda Roberta Krčka, ki je bil poškodovan v prometni 
nesreči in je na invalidskem vozičku; v sredo športni dan – olimpijada in pohodi. 

• Izvedli smo že nekaj tekmovanj: logika, področno ekipno atletsko tekmovanje in kros. 
• V četrtek, 6. 10. 2011, bo ob 17. uri v okviru dnevov evropske kulturne dediščine 

slovesna predaja keramične skulpture z literarno vsebino. Vitez sezida cerkev je 
pripovedka, ki jo je zapisal Jože Tomažič. Gre za kulturno dediščino našega kraja in jo 
v likovni obliki želimo oživiti in vrniti med ljudi. Zato ravnateljica povabi vse prisotne 
na otvoritev. 
 

K točki 7 
 
Pobude in predlogi sveta staršev: 
 

• Cankarjevo tekmovanje – Obe knjigi Na zeleno vejo in Oči so neprimerni za branje in 
tekmovanje. To je mnenje staršev in ravnateljice. Nismo se še odločili, kaj bomo 
storili. 

• Varovanje okolice šole med vikendom. Žal kaj več kot da prosimo policijo, da se kdaj 
pripelje do šole, ne moremo storiti. Vandali nam namreč naredijo veliko škode, 
razbijejo stekla, poškodujejo žaluzije, žlebove … 



• Pregrevanje šole – Že vsa tri šolska leta se trudimo rešiti problem pregrevanja 
šolskega objekta. Žal smo trenutno pri reševanju ostali sami. Tudi arhitekt ne priznava 
nobene krivde. Imamo ponudbo podjetja Rolab, ki ponuja zunanje žaluzije in reže na 
vratih, da bi zrak v učilnicah krožil. Ta ponudba stane 60.000 €. Med počitnicami si je 
ravnateljica s predstavniki občine ogledala dva objekta, ki imata podobne žaluzije, 
vendar žal nista primerljiva z našo šolo, ki je nova. Starši zaradi neznosne vročine v 
učilnicah v poletnih mesecih in zaradi slabega zraka skozi celo šolsko leto vztrajajo na 
takojšnjem reševanju problema.  
Sklep: Predstavniki sveta staršev in sveta zavoda zahtevajo pogovor z županom in 
vodstvom šole. 

• Starši predlagajo učinkovit javni prevoz za učence in ostale zainteresirane. S tem bi 
razbremenili promet pred šolo v konicah (od 8.00 do 8.20). Pripravljeni so vozne karte 
tudi doplačati. Gospa Sabrina Urnaut se je ponudila, da pripravi vprašalnik za starše, 
ki bi pokazal realno stanje in potrebe glede prevozov. 

 
 
 
 
Zapisala:       Ravnateljica: 
Marija Gošnjak      Sonja Arbeiter 


