
 

Zapisnik  
1. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bila v torek, 2. 10. 2012,  

ob 18. uri v učilnici N14 
 

Prisotni:    šestnajst predstavnikov staršev, Sonja Arbeiter, Jožica Smogavec, Sara Lešnik,  
                 Marija Gošnjak 
Opravičeno odsotna 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 2012/2013 - ravnateljica 
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje – predsednik 
4. Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2011/2012 (priloga) – pomočnica ravnateljice 
5.   Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013 – ravnateljica 
6.   Razno 
 - izvolitev predstavnika staršev v Svet zavoda 2. OŠ 

- izvolitev treh predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo na 2. OŠ 
     - izvolitev štirih predstavnikov staršev v Mavrično zakladnico 
7.   Pobude in predlogi Sveta staršev 
 

 
K točki 1 
 
Ravnateljica je pozdravila vse prisotne in predstavila, starši pa so potrdili predlagan dnevni red. 
 
K točki 2 
 
Z dvigom rok so prisotni potrdili novoizvoljeno predsednico Sveta staršev, za šolsko leto 
2012/2013, Ano Bučar in podpredsednika Aleksandra Žnidarka. 
 
K točki 3 
 
Zapisnik prejšnje seje so starši potrdili. 
Pri dovozu k šoli smo dodali dva nova prometna znaka za prepovedano ustavljanje v dolžini 20 m. 
     
K točki 4 
 
Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2011/2012 je predstavila Jožica Smogavec. 
Na šoli smo imeli 464 učencev od tega je bilo pozitivno ocenjenih 459 učencev. Dva učenca sta bila 
negativna v 3. triletju in trije v 1. triletju. 
 
K točki 5 
 
Ravnateljica je predstavila LDN za šolsko leto 2012/2013. LDN je bil že predstavljen na 
roditeljskih sestankih, zato danes bolj na kratko:  

• izpostavila je vizijo šole, katera zagotavlja 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.  

• Na šoli imamo 461 učencev v 18 oddelkih. 
• 18 izbirnih predmetov v 3. triletju. 



 2

• Ekskurzije učencev bomo izvedli aprila in maja 2013. V 1. triletju načrtujemo pastirjev dan, 
mlinarjev in drvarjev dan. Z razlogom spoznavanja domačega okolja, kulturne in naravne 
dediščine z veliko gibanja in igranja. Tudi finančno bodo izleti ugodnejši. 

• Zmanjšujemo nakup delovnih zvezkov, v primerjavi s šolskim letom 2009/2010, ko smo jih 
imeli 57, jih v tem šolskem letu uporabljamo še 45. Tudi pri nas so na vidiku spletni 
učbeniki. 

• Uvajamo novo interesno dejavnost: fotografski krožek. 
• Fotografiranje učencev 1. razreda smo letos  izvedli sami in učencem podarili fotografiji: 

prvi šolski dan individualno in v skupini. 
• Med interesnimi  dejavnostmi imamo tudi plesni krožek, priprava devetošolcev na valeto.  
• Smo v projektu »Popestrimo šolo«, v okviru katerega bomo učence med drugim povezali s 
čebelarskim društvom. 

• Letos učencev nismo peljali na Pikin festival v Velenje. Gledališko predstavo, ki je bila 
osrednji dogodek tega festivala, si bodo učenci lahko ogledali v Slov. Bistrici. 

• Šole v naravi bomo izvedli tri. Za učence 5. in 7. razreda jih organiziramo v CŠOD. Le za 
tretješolce je šola v naravi s tečajem plavanja v Čatežu. Menimo, da so plavalne kapacitete 
tam najboljše, kopanje je možno zunaj in v primeru slabega vremena tudi v notranjih 
bazenih, dobro je poskrbljeno za varnost otrok (8 otrok v skupini)…Šole v naravi so kar 
precejšen finančni zalogaj za starše, čeprav socialno ogroženim pomagamo s subvencijo, če 
le zaprosijo zanjo pravi čas. 

• Mavrična zakladnica je sklad, kjer starši na podlagi pogodb pomagajo uresničevati 
nadstandardne potrebe učencev. Letos je pogodbo podpisalo 132 staršev. Mesečno bomo 
torej dobili na račun približno 686,00 € v ta namen. S sredstvi razpolagajo starši. 

 
K točki 6 
 

• Volitve treh predstavnikov staršev v Svet zavoda: Starši so potrdili predlagane 
kandidate: Blaža Gregoriča, Andrejo Leskovar in Edito Juršič. 
 

• Volitve treh predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo, ki odloča o pritožbah v zvezi 
z uresničevanjem pravic in dolžnosti učenca. Starši so potrdili predlagane kandidate. 
To so: Anica Trajkovič, Klavdija Smogavec in Silva Studen. 
 

• Volitve štirih predstavnikov staršev v Mavrično zakladnico. Starši so potrdili 
predlagane kandidate: Aleška Kvas, Andreja Krampl, Maja Gorjanc in Nataša 
Milivojevič. 

 
K točki 7 
 
Pobude in predlogi staršev: 
 

• Na začetku šolskega leta naj bi dali staršem okvirni pregled finančnih stroškov za različne 
dejavnosti po posameznih razredih. 

 
• Denar za posamezne dejavnosti v razredih naj pobirajo razredniki in ne učenci, ker imajo 

le-ti s tem slabe izkušnje. 
 

• Pobiranje odpadnega papirja – učence še bolj pritegniti k tej dejavnosti in jih vzpodbuditi s 
simboličnimi nagradami (sladoled) za najboljše tri oddelke dva krat v šolskem letu (po 1. in 
2. redovalnem obdobju). 
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• Pregrevanje objekta, odgovarja ravnateljica: Pričakujemo, da bomo najkasneje novembra 
sanirali štiri vzorčne 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. V 
učilnicah, kjer so se pokvarili avtomati za spust žaluzij, bomo v prihodnjih dneh namestili 
notranje zavese.  

 
• Budno spremljamo izvedbo načrtovane sanacije pregrevanja, v primeru odstopanja od 

planov se obrnemo tudi na vodstvo občine Slovenska Bistrica in resorno ministrstvo.  
 

• Dežurni učenci v šoli – Na šoli imamo zaposlenega informatorja preko javnih del, ki skrbi 
za varnost. Učenci  imajo pravico in dolžnost biti pri pouku, zato ne dežurajo. 
 

• Razsvetljava pred telovadnico šole, parkirišče ni javni prostor, igrišče po novem zaklepamo, 
ker so nam vandali povzročili precej materialne škode (uničili žlebove, koše, razbili vhodna 
vrata v telovadnico). 
 

• Starši so mnenja, da učenci ne potrebujejo toliko delovnih zvezkov, naj več pišejo sami. 
Posebej so opozorili na delovne zvezke v 1. triletju ter pri MAT v 5. razredu. Otrok 
potrebuje kvalitetne učbenike. Na srednjih šolah ugotavljajo, da je veliko učencev, ki 
zapustijo OŠ, funkcionalno nepismenih. 
 

• Starši podpirajo hospitacije ravnateljice glede bralne pismenosti v razredu. 
 

• Starši so veseli, da jih na začetku leta nismo zasipali s propagandnim materialom in da je 
le ta dosegljiv v avli šole. Starši sami odločajo in izbirajo ponudbe, ki jih potrebujejo. 

 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.45. 
   
 
                                                            
Zapisala:        Predsednica Sveta staršev: 
Marija Gošnjak       Ana Bučar  


