
SVET STARŠEV  
Osnovne šole Janka Glazerja Ruše 

 

 

Datum: 30. 9. 2016 

 

ZAPISNIK 

 

 

1. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2016/2017, ki je bil 28. 9. 201, ob 18. uri v 

zbornici OŠ. 

 

 

Prisotni: 

Ladislav Pepelnik, Miro Jaušovec, Boštjan Ravnjak, Jernej Rodošek, Andreja Kladnik, Renata Videčnik, Jure 

Klobučar, Irena Jurič,  Tanja Topovšek, Iztok Kološa, Blaž Vehovar, Tine Zorko, Matjaž Podgornik, Barbara 

Jert, Ditka Repolusk, Franci Švajger, Sonja Lorber, Uroš Razpet, Irena Jurič, Andreja Mencinger, Urška 

Repolusk, Barbara Šarh  

Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in odložena v arhivu. 

 

Manjkajoči: Anja Mišanović 

 

 

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav. 

2. Ugotovitev sklepčnosti. 

3. Poslovnik o delu Sveta staršev. 

4. Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2016/2017. 

5. Pobude in vprašanja. 

6. Seznanitev z zaključnim poročilom zavoda za preteklo šolsko leto 2015/2016. 

7. Seznanitev z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2016/2017. 

8. Predlogi cen prehrane, nadstandardnih programov in uporabo šolskih prostorov v šolskem letu 

2016/2017. 

9. Razno. 

 

AD 1) 

 

Gospod ravnatelj, Ladislav Pepelnik, je lepo pozdravil vse prisotne. 

 

 

AD 2) 

 

Gospod ravnatelj je ugotovil, da je opravičeno odsotna le Anja Mišanović, vsi ostali predstavniki razredov so 

prisotni. Sklepčnost seje Sveta staršev je zagotovljena. 

 

 

AD 3) 

 

Pregledan je bil Poslovnik o delu Sveta staršev, ki je priloga temu zapisniku.1 

 

 
  

                                                      
1 Priloga 1: Poslovnik o delu Sveta staršev. 



AD 4) 

 

Prisotni soglasno imenujejo za šolsko leto 2016/17: 

 predsednik Sveta staršev – Andreja Krajnc 

 namestnik predsednika Sveta staršev – Tine Zorko 

 zapisnikar – Barbara Šarh 

 predstavnik v komisijo za prehrano – Irena Jurič 

 

 

AD 5) 

 

V nadaljevanju seje so se podale pobude in vprašanja. 

 

 Nekateri starši osmih in devetih razredov niso prejeli informacij in navodil o šolski ekskurziji v London. 

Gospod ravnatelj pove, da se bo ekskurzija izvedla v mesecu marcu 2017. Prijavnice so prejeli 

učenci, ki so izkazali interes za udeležbo na ekskurziji. Točna navodila bodo podana v januarju 2017. 

V prilogi dodana ponudba agencije.2 

 

 Predstavnica 9.b., gospa Urška Repolusk,  opozori, da še ni bilo razpisa za raziskovalne naloge, 

zanima jih kako je s tekmovanjem iz logike in strah jih je Biologije na NPZ.  

Gospod Ravnjak pove, da bo razpis za raziskovalne naloge v mesecu novembru 2016. Učenci se 

bodo na NPZ dobro pripravili. Strah je odveč. OŠ Janka Glazerja Ruše se v tem šolskem letu ne bo 

udeležila tekmovanj iz logike. 

 

 Predstavnik 4.b., gospod Matjaž Podgornik, pove, da niso prejeli informacij o interesnih dejavnostih. 

Zanima jih zakaj se šola ni odločila za uporabo sistema e-redovalnica. 

Gospod Pepelnik pove, da se vsi obrazci nahajajo pri informatorju, vse informacije so na voljo na 

informativnih plakatih v veznem hodniku. V primeru, da interes za dejavnost ni zadosten, se dejavnost 

ne izvede. Uporaba e-redovalnice je možna, če se večina v razredu odloči za uporabo sistema. 

 

 Predstavnica 7.a., gospa Sonja Lorber, predlaga, da so predstavniki Sveta staršev tudi predstavniki 

Sveta zavoda. Opozori, da je premalo časa za kosilo in da je v skladu s Poslovnikom o delu Sveta 

staršev potrebno pripraviti zapisnik seje v osmih dneh. 

Gospod Pepelnik in gospod Jaušovec predstavita sistem kosil. Proučene bodo možnosti, da se 

ureditve časa za kosilo izvede optimalno. 

Na sestankih sveta staršev je prisoten tudi član sveta zavoda, ki stališča  sveta staršev posreduje na 

seji sveta zavoda. 

 

 Predstavnik 8.b. razreda, gospod Razpet, pohvali šolo, vodstvo in nov kolesarski krožek. Opozori, da 

izvajalec interesne dejavnost, Plesna dimenzija, nima primernega prostora. Predlaga, da šola razmisli 

o organizaciji novih ekskurzij.  

Gospod Pepelnik in gospod Jaušovec povesta, da se ekskurzije izvajajo v skladu s učnim načrtom. 

Dobrodošli so predlogi. Vsem zainteresiranim je šola pripravljena nuditi prostore za vadbo. 

 

 Predstavnica 6.a., razreda predlaga ukinitev sladkih pijač (čaja).  

Preverilo se bo ali je čaj presladek. Otroci, ki želijo nesladkan čaj, ga imajo na razpolago v kuhinji. 

Možno je, da so si otroci sami sladkali čaj, ker imajo malico v gospodinjski učilnici. 

 

 

AD 6) 

 

                                                      
2 Priloga 2: Ponudba agencije za šolsko ekskurzijo v London. 



Predstavniki Sveta staršev se seznanijo z zaključnim poročilom zavoda za preteklo šolsko leto 2015/2016, ki 

je priloga tega zapisnika3.  

 

Izpostavljeno je bilo delo z nadarjenimi in sicer kdaj in kdo izdela načrt ter kako in kdaj se nadarjeni 

evidentirajo. V prejšnjem letu so starši podpisali načrt za nazaj. Gospod ravnatelj bo preveril situacijo. 

Naknadno smo prejeli koncept dela z nadarjenimi4 in obrazložitev5. Predlaga se tudi, da se razmisli o 

ponovnem generacijskem testiranju. Gospod Razpet pove, da je Občina Ruše pripravljena sofinancirat 

programe za nadarjene.  

Učenci so v lanskem šolskem letu dosegali zelo dobre rezultate na tekmovanjih. Izpostavi se, da državni 

prvaki v orientaciji v poročilu niso omenjeni. Gospod Pepelnik pove, da ne gre za dejavnost, ki bi se izvajala v 

okviru OŠ. 

 

1. SKLEP: Svet staršev je seznanjen z zaključnim poročilom zavoda za preteklo šolsko leto 2015/2016 

in ga potrdi. 

 

 

AD 7) 

  

Predstavniki Sveta staršev se seznanijo z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2016/2017, ki je priloga tega 

zapisnika6.  

 

Izpostavi se tudi dopis Občine Ruše7, kjer se navaja, da naj bo šolanje brezplačno oziroma minimalno 

financiranje s strani staršev. Šola ne more prevzeti bremena brezplačnega šolanja za starše. Občina se bo še 

naprej trudila prispevat sredstva v skladu s svojimi zmožnostmi. 

 

Izpostavijo se predlogi naslednjih investicij: 

 Izgradnja nadstreška med starim delom in prizidkom šole. 

 Dvigalo in klančine za invalide. 

 Menjava oken na nižji stopnji. 

Ravnatelj predlaga, da se skupaj z vodstvom občine opredelijo prioritete glede investicij v šolski prostor. 

 

2. SKLEP: Svet staršev je seznanjen z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2016/2017 in ga potrdi. 

 

 

AD 8) 

 

Predstavniki Sveta staršev se seznanijo s Predlogi cen prehrane, nadstandardnih programov in uporabo 

šolskih prostorov v šolskem letu 2016/2017, ki je priloga tega zapisnika8. 

 

3. SKLEP: Svet staršev je seznanjen s predlogi cen prehrane, nadstandardnih programov in uporabo 

šolskih prostorov v šolskem letu 2016/2017 in ga potrdil. 

 

 

AD 9) 

 

Gospod Razpet pove, da bo Občina Ruše še naprej pomagala OŠ. Gospod Pepelnik želi, da bo sodelovanje 

še naprej korektno in dobro. 

 

                                                      
3 Priloga 3: Zaključno poročilo zavoda za šolsko leto 2015/2016. 
4 Priloga 4: Koncept dela z nadarjenimi. 
5 Priloga 5: Obrazložitev glede dela z nadarjenimi. 
6 Priloga 6: Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017. 
7 Priloga 7: Dopis občine Ruše. 
8 Priloga 8: Predlogi cen prehrane, nadstandardnih programov in uporabo šolskih prostorov v šolskem letu 2016/2017. 



Predlaga se zbiranje denarnih sredstev preko bazarjev ali drugih aktivnosti. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.20. 

 

 

Zapisala: 

mag. Barbara Šarh         Andreja Krajnc, 
predsednica Sveta Staršev 


