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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV Z DNE 22. 9. 2015 
 

1. redna seja Sveta staršev je bila dne 22. 9. 2015 s pričetkom ob 17.30 uri v učilnici 37 na matični 
šoli v Moravčah. 

 

 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti, konstituiranje Sveta staršev, sprejem dnevnega reda in imenovanje 
zapisnikarja. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta staršev z dne 3. 6. 2015. 

3. Naloge in pristojnosti Sveta staršev. 
4. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015. 

5. Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016. 
6. Predlogi in pobude članov Sveta staršev. 

7. Razno. 
  

 

K dnevnemu redu – prisotnost: 
 

Prisotni člani: Kranjc Miloš, Bešić Edin, Vidic Simona, Žlebir Joger Tadeja, Košir Domen, Kuharič 
Janja, Barlič Sabina, Podržaj Robert, Prepadnik Vanda, Gorjup Polona, Mal Gabrovec Karmen, Perme 

Ajdič Mateja, Cigale Tjaša, Pečjak Irena, Avbelj Tatjana, Grošelj Uroš, Mihalinec Marta, Kerin Polonca, 

Vučko Ksenija, Sušnik Dijana, Pirant Petra, Javorič Roman, Borut Zupan, Lidija Medic, Blanka Klopčič, 
Peter Barlič, Adela Pukl, Mojca Dermota, Igor Vidergar, Marko Zalar, Barbara Lavrič, Martina Škoda 

Birk in Helena Kovačič. 
Prisotni namestniki članov: Medic Lidija, Barlič Sabina, Nadja Predovnik. 

 

Opravičeno odsotni člani: Tanja Rus,  
Opravičeno odsotni namestniki članov: / 

Odsotni člani: Mlinarič Urška, Mahkovec Polonca, Blažica Bojan, Langerholc Igor, Škrgić Fehima.  
Vabljeni in prisotni: Nuša Pohlin Schwarzbartl, Branka Peterlin, Terezija Juvan in Tanja Apšner. 

 
 
K prvi točki dnevnega reda: 
 

Sklep št. 1:   Seja Sveta staršev se lahko nadaljuje, prisotna je večina članov.  

 
Predlagani člani Sveta staršev za kandidata za predsednika Sveta staršev so bili: Uroš Grošelj, 

Domen Košir, Roman Javorič. S kandidaturo se je strinjal Uroš Grošelj, s kadnidaturo se nista 

strinjala Domen Košir in Roman Javorič.  
Za podpredsednico Sveta staršev je kandidirala Adela Pukl, s kandidaturo se je strinjala. Člani 

Sveta staršev so soglasno potrdili: 
Sklep št. 2:  

predsednik Sveta staršev za šolsko leto 2015/2016: Uroš Grošelj 
namestnica predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2015/2016: Adela Pukl 

 

Sklep št. 3 :  Dnevni red se sprejme v predlagani obliki in v predlagani vsebini. 
 



Sklep št. 4:  Za zapisnikarja je bila predlagana Majda Novak, predlagana se s tem 

strinja. 

 
 

K drugi točki dnevnega reda: 
Ravnateljica je predstavila in povzela zapisnik 4. redne seje Sveta staršev z dne 3. 6. 2015. Na 

zapisnik ni bilo pripomb.  

 
Sklep št. 5: Zapisnik 4. redne seje Sveta staršev z dne 3. 6. 2015 je sprejet v predlagani 

obliki in vsebini. 
 

 
K tretji točki dnevnega reda: 
Ravnateljica je predstavila naloge in pristojnosti Sveta staršev – iz Pravil delovanja Sveta staršev:  

Svet staršev šole:  
 

 predlaga nadstandardne programe, 

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

 daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,  

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, 

 voli predstavnike v Svet šole, 

 imenuje člane upravnega odbora slada osnovne šole, 

 imenuje zastopnike v aktivu Sveta staršev, 

 po dogovoru sodeluje z učitelji pri pripravi in izvedbi vzgojnih dejavnosti in 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 
Ravnateljica pozove vse člane Sveta staršev k oblikovanju načrta dela Sveta staršev za šolsko leto 

2015/2016. 
 

Sklep št. 6: člani Sveta staršev so seznanjeni s pravili delovanja Sveta staršev.  

 
 

 
 K četrti točki dnevnega reda: 
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015 je prestavila ravnateljica.  

Predstavila je program in dejavnosti, ki so zaznamovale:  
 vzgojno izobraževalno delo v vrtcu: obogatitvene dejavnosti in dodatni programi, izpostavila 

je integrirano angleščino in gibalno abecedo; 

 vzgojno izobraževalno delo v šoli: dejavnosti iz področja prometa in prometne varnosti 

(kolesarski izpit, prometne akcije, sodelovanje v projektu Varno na kolesu), delo z učenci s 
posebnimi potrebami (Učenje učenja, tutorji, domače naloge) ter MEPI – mednarodni 

program za mlade ter dejavnosti v okviru tega programa, izpostavila je tudi dobro 
sodelovanje med podružnično in matično šolo;  

 dejavnosti šolskega leta 2014/2015, ki so povezovale vrtec, matično šolo in podružnico: 

dejavnosti šolskega sklada s skupnimi dnevi (v septembru in decembru) ter dejavnosti eko 

šole (zbiralne akcije).  
 šibko točko delovanja zavoda – šole v preteklem letu: obvladovanje konfliktnosti in nasilja v 

šoli – predstavila je dogajanje ob junijskem dogodku, ki je sledilo s strani nadzorov in 

dejavnosti šole ob tem dogodku, ki še niso v celoti zaključene.  
 

Sklep št. 7: člani Sveta staršev so seznanjeni s predlogom Poročila o realizaciji Letnega 

delovnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015.  
 

 
 

 



K peti točki dnevnega reda: 
Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016: ravnateljica je predstavila vrednoto 

tega šolskega leta spoštovanje, cilj: kulturo dobre skupnosti, prioriteto: ustvarjanje učnega okolja za 
celostno in dolgotrajno razreševanje konfliktnosti in nasilja v šoli, sredstvo – oddelčno kulturo (skrb za 

dobre medsebojne odnose, razvoj kompetenc, kot so: kritičnost, samostojnost, iznajdljivost ter veselje 
do učenja ter čuječnost. Izpostavila je Celostno strategijo za preventivo in izobraževalni načrt za 

celostno in dolgotrajno reševanje problematike konfliktnosti in nasilja v šoli. Predstavila je tudi vodilno 

temo za šolsko leto 2015/2016 v vrtcu: podobe časa skozi gibanje, jezik in čuječnost, vsebinsko pa 
ljudsko izročilo v pesmi, besedi, pravljici, plesu, igri, tehniki, v praznovanju in navadah.  

 
Sklep št. 8: člani Sveta staršev so seznanjeni s predlogom Letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2015/2016.   
 

 

 
K šesti točki dnevnega reda: 
Predlogi in pobude članov Sveta staršev. 
  

Članica  vrtec je šele v tretjem tednu vročinskega vala premestil otroke v zgornji vrtec. Gospa pove, 

da se ji zdi neprimerno, da so bili otroci ob treh so zunaj na terasi in vidno pregreti in jo je to strašno 
zmotilo. Tudi zato, ker so bila ob tem času odprta vrata in okna. Pomočnica ravnateljice za vrtec 

pojasni spremljanje temperature in ukrepe.  
Član: nekaj staršev je imelo konec leta težave s knjižnico. Knjige so bile vrnjene, vendar to ni bilo 

zabeleženo. Predlaga, da dobijo potrdilo o vrnjeni knjigi. Ker otroci ravno zaradi tega neradi hodijo v 
šolsko knjižnico. Pomočnica ravnateljice pojasni problem, otrok lahko kdaj ne razume - vrne knjigo na 

polico, ne da bi jo dal knjižničarki.  

Član iz Vrhpolja: izpostavil je manj interesnih dejavnosti za učence in je želel vedeti, zakaj. 
Ravnateljica pojasni, da imajo učenci neobvezne izbirne predmete, čas je že zaseden, mora biti vsaj 5 

učencev, da se dejavnost spelje. Normativno ponujamo zadosti interesnih dejavnosti, 8 ur, v katere je 
vključena tudi dejavnost pevskega zbora. Vodja podružnice pojasni, da je v jutranjem varstvu veliko 

učencev ter da je v OPB vsak dan nabor različnih dejavnosti za učence, na način, da se jih ponuja 

vsem.  
Članica pove, da starši in učenci pogrešajo Anin šport, želijo si več skupin atletike v Moravčah 

Ravnateljica pove, da sta z Ano Kovač našli termin, da bo v Moravčah dodatna skupina atletike.  
Članica pove, da imajo po njenem mnenju učenci preveč usmerjene dejavnosti, meni, da učenci 

potrebujejo tudi prosti čas za druženje in da se naučijo medsebojne komunikacije.  

Članica pove, da se veseli všolanja svojega otroka na POŠ, ker ob 15.30 nočejo iti domov, ker se 
imajo tako lepo. 

Članica - se zahvaljuje vzgojiteljicam za uvajanje novo vpisanih otrok v vrtec, ker je bilo uvajanje otrok 
kratkotrajno in uspešno, pohvala vzgojiteljicam.  

Članica izpostavi problem z vozilom za odvoz komunalnih odpadkov, ker domnevno s preveliko 
hitrostjo pride pred šolo na dvorišče. 

Članica prosi za vabilo za roditeljski sestanek 14 dni prej. 

Članica: predlaga zaris zebre proti zdravstvenem domu.  
Pomočnica ravnateljice za šolo izpostavi problem privezovanja otrok z varnostnim pasom in s 

sedenjem otrok spredaj, na sovoznikovem sedežu ali kar skupaj z voznikom. Nekaj težav z uporabo 
varnostnih pasov je bilo tudi na šolskih prevozih, a so to zahtevo šoferji dosledno uresničevali.  

 

Sklep št. 9: člani Sveta staršev so v razpravi podali svoje predloge in pobude in se 
seznanili z vsemi navedenimi dejstvi. 

  
 

 
K sedmi točki dnevnega reda: 
Razno: 

predsednik Sveta staršev Uroš Grošelj in Robert Podržaj, član, sta povabila zbrane na PUIS - pohod 
učiteljev in staršev na planinski dom Ušte. Pohod je namenjen staršem, učiteljem in vzgojiteljem, ki bi 



se skozi druženje bolje spoznali, družili, zabavali in s tem omogočili tudi kasnejše lažje komuniciranje v 

šolskih in obšolskih dejavnostih, lažje in hitrejše reševanje težav ipd. Pohod bo izveden spomladi. 

 
Sklep št. 9: člani Sveta staršev so seznanjeni s povabilom na pohod PUIS.  

 
 

 

 
Svet staršev se je zaključil ob 19.05 uri. 

 
 

Zapisnikar:                                                                     Predsednik sveta staršev:                    
Majda Novak                                                                           Uroš Grošelj  


