
 

Zapisnik  
2. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bila v torek, 5. 3. 2013,  

ob 18. uri v učilnici N14 
 

Prisotni:    šestnajst predstavnikov staršev, Sonja Arbeiter, Sara Lešnik, Marija Gošnjak 
Opravičeno odsotna dva predstavnika staršev 
 
D n e v n i  r e d : 
 

1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta staršev 
3. Učni uspeh v 1. redovalnem obdobju šol. leta 2012/2013 
4. Poročilo o delu Mavrične zakladnice 
5. Sprotne zadeve 
6. Pobude in predlogi članov Sveta staršev 

 
K točki 1 
 
Predsednica Sveta staršev je  predstavila, starši pa so potrdili predlagan dnevni red. 
 
K točki 2 
 
Potrjen je tudi zapisnik prejšnje seje, z dopolnitvijo ravnateljice: 

• 4. 3. 2013 so bili s sladoledom nagrajeni učenci 7. a, ki so doslej zbrali največ odpadnega 
papirja (1497 kg), 

• nekaj o pregrevanju šole je ravnateljica povedala pod točko 5. 
 
K točki 3 
 
Učni uspeh v 1. redovalnem obdobju šol. leta 2012/2013 je priloga zapisnika.  
Na šoli imamo 468 učencev. Od tega je bilo 434 pozitivno ocenjenih, 24 negativno in 10 
neocenjenih učencev. 
V tem redovalnem obdobju je bilo izdanih 89 pohval, 45 učencev je bilo disciplinsko obravnavanih 
in ena učenka. Sodelovanje staršev na govorilnih urah je bilo 55 % in 64 % na roditeljskih 
sestankih. 
Ravnateljica je še povedala, da smo stopili v kontakt s starši tistih učencev, ki do sedaj še niso 
popravili negativnih ocen iz 1. redovalnega obdobja. Ponujamo jim učno pomoč ter dopolnilni 
pouk. Želimo, da se starši tedensko pozanimajo o napredku svojega otroka, kar smo tudi zapisali. 
 
K točki 4 
 
Poročilo o delu Mavrične zakladnice je podala gospa Maja Gorjanc. V letu 2012 je bilo zbranih 
8.531,50 €. Porabili smo 4.884,49 € (material za pustne maske, material za zunanjo učilnico, knjige 
za knjižnico, vstopnice za pomladanski in jesenski abonmajski koncert, zvočniki, mikrofoni, 
program Jumikar). Tako v leto 2013 prenašamo 3.647,01 €. Poročilo je v prilogi zapisnika. 
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K točki 5  
 

1. Pregrevanje šole – ravnateljica 
Inštitut za visoke tehnologije in sisteme I-vites iz Novega mesta je pripravil razširjen 
energetski pregled objekta in podal naslednje rešitve: 
- kvaliteten izolativni ovoj z demit fasado, 
- z izolacijo zastreti stekleno streho nad jedilnico, 
- na podstrešje več izolacije in lopute za zračenje, 
- senčenje objekta z žaluzijami (1/4 že narejeno), ki naj bodo skozi spuščene, le naklon se 
naj spreminja zaradi osvetljenosti učilnice, ki jo dodatno osvetlimo z lučmi, 
- mikrovent sisteme za zračenje, (1/4 že narejena), za več se bomo odločali po meritvah C02 
in vročine, 
- upamo, da bomo imeli še pred pomladansko vročino nameščene nove žaluzije v vseh 
učilnicah na vzhodni strani fasade, 
- nad vsem bdi delovna inšpektorica, ki nas je pred kratkim ponovno obiskala. 
 

2. Dan šole, 11. 10. 2012. Posvetili smo ga varnosti v cestnem prometu. Učenci so spoznali 
pravila FIS, odšli na pohode in se potrdili v orientaciji ter upoštevanju prometne 
signalizacije. Projekt Jumicar ter Za življenje. Dan smo sklenili z obiskom paraplegika 
Franca Pinterja. 
 

3. Centre šolskih in obšolskih dejavnosti veliko koristimo, predvsem za šole v naravi. Trenutno 
imamo v CŠOD Planinka učence 5. razreda, ki bodo opravili tečaj smučanja na Arehu. 
 

4. Fotografiranje oddelkov ob koncu šolskega leta in valete. Starši so izrazili željo, da bi 
oddelke ob koncu šolskega leta fotografirali strokovni delavci na šoli, za valeto pa 
profesionalni fotograf. Tistim staršem, ki plačila ne bodo zmogli, naj se jim pomaga iz 
sredstev Mavrične zakladnice.  
Pridobili bomo dve ponudbi fotografov in se skupaj s predstavniki staršev 9. razreda odločili 
za tistega, ki bo na valeti fotografiral in snemal. 
Deklice bi za valeto navdušili za enostavnejša oblačila in obutev – morda v smislu črno bele 
pariške mode.  
 

5. Pravila šolskega reda so dopolnjena.  
Neupravičena odsotnost učenca – učitelj pripravi gradivo, snov se nadoknadi še isti dan po 
pouku, po dogovoru s starši. 
Namerno poškodovanje lastnine – učenci odpravijo škodo. Tudi z družbeno koristnim 
delom. Vse ob vednosti staršev. 
 

6. Uši -  Žal se vedno znova pojavljajo. Delavci Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica takrat 
pregledajo ves razred, učence, ki imajo uši, starši odpeljejo takoj domov, da jih očistijo. Po 
ponovnem pregledu v Zdravstvenem domu se učenci lahko vrnejo v šolo. 
 

7. Vaja evakuacije je bila v tem šolskem letu izvedena 22. 10. 2012. Bila je uspešno izpeljana, 
odgovorni za evakuacijo so dobro opravili svoje naloge in končala se je brez poškodb. 
 

8. Sejem poklicev smo pripravili 29. 1. 2013, za vse učence od 1. do 9. razreda.  
 

9. 7. 2. 2013 smo imeli proslavo ob kulturnem prazniku s podelitvijo Prešernovih priznanj in 
likovnem in fotografskem področju. Priznanja je podelil flavtist Martin Belič. 
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10. Pustna povorka je bila letos v torek, 12. 2. 2013 ob 11. uri. 
 

11. 1. 3. 2013 smo pričeli z novo interesno dejavnostjo - računalniško programiranje. Mentor 
je Aleš Brezočnik ob pomoči zunanjega sodelavca Matjaža Kotnika. 
 

12. Prehrana učencev – Z novim zakonom o šolski prehrani ima 277 učencev malico in 91 
učencev kosilo v celoti subvencionirano. Dnevno razdelimo 330 kosil.  
Po malici pospravimo sadje, ki je na razpolago učencem v jedilnici, za dve uri. 
Učenci v OPB dobijo sadje in kruh brezplačno. 
 

13. V bodoči 1. razred imamo vpisanih 48 učencev. 
 

14. Projekt Popestrimo šolo – Andreja Krampl je predstavila nekatere dejavnosti, ki so se v 
okviru tega projekta izvedle do sedaj: 
-  sodelovanje na Podobah bistriških domačij, 
- gobarska razstava (80 različnih gob), 
- čebelarska razstava, 
- zasadili smo maline in gaber v učilnici na prostem, 
- zasadili bomo tudi kivi okrog peskovnika, 
- zasadili smo zeliščni vrt, 
- raziskovalna in pohorska noč na šoli, 
- ogled Veterinarske bolnice v Slov. Bistrici, 
- ogled razstave Hermana Potočnika v Vitanju, 
- več pohodov, 
- priprava raziskovalne naloge, 
- skrb za ptice, izdelava lojnih pogač, 
- različne dejavnosti med počitnicami, 
- 8. 3. peka ptičkov iz testa, 
- 12. 3. spuščanje ladjic po potoku, 
- itd. 
 

15. Dogovorjeni so končni izleti za 1. VIO: 
1. razred – pastirjev dan na Tinju, 
2. razred – mlinarjev dan, v sodelovanju z Ufarcami v Tinjski gori, 
3. razred – kovačev dan na Keblju. 
 

16. Ravnateljica je predstavila tekmovanja, ki so se že zvrstila v tem šolskem letu. 
 

17. 9.3.2013 organiziramo za učence ilustratorje in avtorje stripov likovno delavnico v 
sodelovanju z ilustratorko Mojco Sekulič Fo. 
 

 
K točki 6 
 

1. Sklep: Vabila in gradivo za seje sveta staršev pošiljamo samo preko e-pošte. Na enak 
način bodo tudi starši poslali pobude in predloge na šolo, da jih vključimo v dnevni red 
še pred sestankom. 
 

2. Gospa Aleška Kvas je bila na sestanku komisije za prehrano na OŠ Pohorskega odreda Sl. 
Bistrica. Naši jedilniki, ki jih pripravlja Marija Predikaka, so zelo dobri, dodati bi bilo 
potrebno le več žitaric.  
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3. Še pripomba iz 4. b 
- varnost pri ŠVZ, standardi pri LVZ in pitniki. 
 

4. Na obisk k prvošolcem bomo povabili otroke iz vrtca z vzgojiteljicami, da se bodo 
seznanili z bodočim šolskim okoljem in učiteljicami. 
 

5. Ker nekateri starši še vedno nepravilno ustavljajo svoje avtomobile na dovozu k šoli, bomo 
povabili ob konicah redarko, gospo Leo Čeh. 
 

6. Na šolski spletni strani naj bo kotiček za učence, ki ga urejajo sami. 
 

7. Ob zaključku sestanka smo povabili predstavnike staršev v učilnico 3. a razreda, da so si 
ogledali sistem prisilnega prezračevanja in nove žaluzije. 

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


