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SVET STARŠEV 

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE 

 

Datum: 1. 10. 2019 

 

ZAPISNIK 

1. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2019/2020, ki je bila v 

ponedeljek,  30. 9. 2019, s pričetkom ob 18. uri v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: 

- Predstavniki zaposlenih: ravnatelj g. Ladislav Pepelnik, pomočnik ravnatelja g. Miro Jaušovec 

in pedagog g. Boštjan Ravnjak 

 

- Predstavniki Sveta staršev OŠ: lista prisotnih je sestavni del zapisnika 

 

Sejo je sklical ravnatelj OŠ Janka Glazerja Ruše, g. Ladislav Pepelnik. 

 

DNEVNI RED: 

1. Uvodni pozdrav. 

2. Ugotovitev sklepčnosti. 

3. Poslovnik o delu Sveta staršev. 

4. Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2019/20: 

- izvolitev predsednika Sveta staršev. 

- izvolitev namestnika predsednika Sveta staršev. 

- izvolitev zapisnikarja. 

- izvolitev predstavnika v komisijo za prehrano. 

5. Seznanitev z zaključnim poročilom zavoda za preteklo šolsko leto 2018/19. 

6. Seznanitev z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2019/20. 

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

2019/20. 

8. Pobude in vprašanja. 

9. Razno. 

 

K tč. 1 in 2 

Ravnatelj je pričel s 1. sejo Sveta staršev, pozdravil navzoče in ugotovil, da je od 21 članov Sveta 

staršev na seji prisotnih osemnajst (18) članov, tako da je bila sklepčnost zagotovljena. (Seznam 

prisotnih je priloga k zapisniku). 
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K  tč. 3 

Predstavniki Sveta staršev so bili seznanjeni s Poslovnikom Sveta staršev. 

 

K tč. 4 

S strani predstavnikov Sveta staršev so bili podani naslednji predlogi za konstituiranje vodstva Sveta 

staršev za šolsko leto 2019/20: 

Predsednica: Barbara Jert 

Namestnik: Franci Švajger 

Zapisnikar: Anja Mišanović 

Predstavnica v komisijo za prehrano: Klavdija Capl 

 

Ravnatelj je opozoril, da je predstavnici v Svetu zavoda, ge. Barbari Šarh, prenehal mandat. Kot 

nadomestnega predstavnika v Svet zavoda se predlaga  Aleša Tropa.  

 

SKLEP št. 1: Člani sveta staršev so soglasno potrdili predsednico, namestnika, zapisnikarja in 

predstavnico za prehrano za šolsko leto 2019/20. Prav tako je bil soglasno potrjen predstavnik 

v Svet zavoda. 

 

K tč. 5 

 

Ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil z zaključnim poročilom zavoda za preteklo šolsko 

leto 2018/19. 

 

Vse zadane naloge so bile uspešno realizirane. Posebej je potrebno izpostaviti: 

 

- Prejem najvišjega priznanja na področju šolstva v RS. Šola je prejemnica Kumerdejevega 

priznanja za odlično partnerstvo v preteklih šolskih letih. 

 

- Za različne aktivnosti na področju prostovoljstva je šola iz rok predsednika vlade Marjana 

Šarca prejela priznanje in zastavo Junaki našega časa. 

 

- Organizcija in izvedba 3. Mednarodnega znanstvenega posveta za nadarjene učence. 

 

- Veliko priznanj na najrazličnejših tekmovanjih iz znanja ter velika bera medalj na športnem 

področju. 

 

SKLEP št. 3: Svet staršev se je seznanil z zaključnim poročilom zavoda za preteklo šolsko leto 

2018/2019 in ga soglasno potrdil. 

 

 

K tč. 6 

Ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2019/20. 

 

Izpostavi se: 
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 RaP: V letošnjem letu se  bodo dejavnosti, ki so se v lanskem šolskem letu začele izvajati na 

šoli, še nadgradile.  Poleg aktivnosti s področja gibanja se uvajajo še vsebine iz prehrane in 

varnosti. 

 

 Uvedena sta bila dva rekreativna odmora. 

 

 Širitev mednarodnega povezovanja  -  sodelovanje s  šolo iz Moskve 

 

SKLEP št. 4: Svet staršev se je seznanil z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2019/20 in ga 

soglasno potrdil. 

 

 

K tč. 7 

 

Predstavniki Sveta staršev so bili seznanjeni s predlogi cen prehrane, nadstandardnih programov in 

uporabo šolskih prostorov v šolskem letu 2019/20. 

 

SKLEP št. 5: Svet Staršev se je seznanil s predlogi cen prehrane, nadstandardnih programov in 

uporabo šolskih prostorov v šolskem letu 2019/20 in jih soglasno potrdil. 

 

 

K tč. 8 

 

S strani predstavnikov staršev so bile podane naslednje pobude in  vprašanja: 

 

 Ali je možno najti rešitev glede nabave likovnega materiala? Staršem 7. razredov se zdi 

znesek (cca. 48 EUR) za nabavo likovnega materiala pretiran. Predlaga se skupna nabava 

likovnega materiala v okiru šole.  Opravili se bodo izračuni in razgovor z učiteljico predmeta 

likovne vzgoje. 

 

 Učenci, ki imajo izbirne predmete, ne pridejo pravi čas do kosila. Z učitelji, ki izvajajo 

določene izbirne predmete, se bo opravil razgovor in izpeljane bodo organizacijske uskladitve 

s kuhinjo. 

 

 Predlagajo se dodatni termini za pogovorne ure z učitelji na predmetni stopnji ter uvedba 

vrstnega reda (preglednice  s termini) pri individualnih pogovornih  urah.  

 

 Na Svetu zavoda je bila podana pobuda glede uvedbe e-redovalnice. Predstavniki staršev do 

naslednje seje povprašajo starše o njihovem stališču. 

 

 Pritožba glede menjavanja treh učiteljic v OPB 2.b razreda. Ravnatelj pojasni, da se pri 

formiranju skupin mora upoštevati normativ delovnega časa posameznega učitelja. Iz 

organizacijskih razlogov  žal druge možnosti ni. 
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 Pomočnik ravnatelja, g. Miro Jaušovec, apelira na starše, da otroci obiskujejo največ dve 

obšolski dejavnosti, zaradi preobremenjenosti otrok. Prav tako opozori na problematiko 

prinašanja denarja otrok v šolo. Učenci višjih razredov se po pouku zbirajo pred Mercatorjem 

in uničujejo tujo lastnino. Predstavniki staršev predlagajo, da se starše dotičnih učencev o 

problematiki obvesti. 

 

 Ali se bodo predlagani ukrepi Delovne skupine za preprečevanje medvrstniškega nasilja začeli 

izvajati v letošnjem šolskem letu? Ravnatelj pojasni, da se z letošnjim šolskim letom uvaja 

mediatorstvo, izvajala se bodo predavanja v zvezi z vzgojno problematiko otrok (Šola za 

starše  –  Svetovalni center), dnevi dejavnosti na temo strpnosti, sprejemanja drugačnosti... 

 

 

K tč. 9 

 

Članici v šolskem skladu, ge. Urški Repolusk, je prenehal mandat. Za nadomestnega člana je bil 

predlagan  Jure Brečko. 

 

SKLEP št. 6: Člani sveta staršev so soglasno potrdili člana Šolskega sklada. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.55. 

 

 

Zapisala:                             Predsednica Sveta staršev:                                                                          

Anja Mišanović                       Barbara Jert 


