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Rogaška c. 6  

2251 Ptuj  

Svet staršev  

ZAPISNIK 

3. seje Sveta staršev, ki je bila v četrtek, dne 22. 5. 2014 ob 17. uri v učilnici št. 16.  

 

Prisotni - Svet staršev:  

Boštjan Ljubec (1.a), Lea Rudolf (1.b), Danilo Kostanjevec – nam. (2.a), Aljoša Rozman  

– nam. (2.b), Alenka Čuš (3.a), Ksenija Cebek (4.a), Suzana Fridl (4.b), Milita Sluga (5.b),  

Marjana Zupanič (6.a), Aleksandra Mertelj (6.b), Gorazd Orešek (7.a), Aleksandra Pal (7.b),  

Jerneja Brenčič (8.a)  

Opravičeno odsotni: Andreja Kokol (5.a), Aleksandra Vorih – nam. (5.a)  

Odsotni: Karmen Koderman Vtič (9.a), Andrej Kamenšek (9.b)  

 

Predlagan je bil naslednji vrstni red:  

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti seje Sveta staršev  

2. Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev  

3. Seznanitev in potrditev delovnih zvezkov, učbenikov za šol. leto 2014/15  

4. Pobude in vprašanja  

5. Razno  

 

 

Add1  

Predsednica Sveta staršev je pozdravila člane Sveta staršev. Ugotovila je, da je na seji  

prisotnih 12 članov Sveta staršev. S tem je 3. redna seja Sveta staršev OŠ Breg sklepčna.  

Add2  

Zapisnik 2. seje Sveta staršev je bil potrjen z 13 glasovi.  

Ob 17.07 uri se seje Sveta staršev udeleži ga. Aleksandra Mertelj.  

3. seja Sveta staršev je ob 17.07 uri sklepčna z 13 člani Sveta staršev.  

  



Add3  

G. ravnatelj seznani člane Sveta staršev o izboru delovnih zvezkov in učbenikov, ki jih za  

šolsko leto 2014/15 predlaga strokovni aktiv po razredih.  

 

SKLEP: 

Delovni zvezki in učbeniki za šolsko leto 2014/15 so bili soglasno potrjeni s 13 glasovi.  

 

Add4  

Ga. Čuš opozarja, da starši opažajo, predvsem v jutranjem varstvu, slab odnos do učencev, ki 

prihajajo ali odhajajo iz šole. Poda pozitivno pobudo, naj se vendarle poveča osnovna kultura 

pozdravljanja med učitelji,učenci in starši. Učitelji s svojim odnosom do udeležencev kažejo 

podobo zavoda. 

Pobuda ge. Sluga je, da bi se povečalo število revij in nastopov pri pevskem zboru.  

G. Oreška povpraša kako daleč je speljan projekt za dvigalo. G. ravnatelj pove, da je v 

izdelavi končna specifikacija dokumentacije za dvigalo. Gradnja dvigala bo vključena takrat, 

ko se bodo izvajale energetske sanacije na šoli. Izvedba energetske sanacije in gradnja dvigala 

je planirana med šolskimi počitnicami.  

Ga. Čuš opomni, da še polovica sredstev, ki bi jih naj zagotovili na OŠ Breg ni zbrana in prosi 

gospoda ravnatelja, če lahko poda točen znesek, ki je zbran do junija v tekočem šol. letu.      

G. ravnatelj pove, da bo podatke posredoval v mesecu juniju. 

Ga. Čuš se obrača na vodstvo šole ali je bilo smiselno izpeljati dan medgeneracijskega 

druženja v delavnem tednu, na vremensko zelo neugoden dan. Ali so starši dolžni opravičiti 

otroka, če sami menijo da to predstavlja morda tudi izpostavljenost tako za  otroka, kot tudi za 

zaposlene? G. ravnatelj pove ,da so se s strokovnimi delavci sestali in da se bodo v bodoče 

organizirali dnevi druženja ob koncu tedna. 

G. Ljubec ima pripombo na zimski športni dan, ki je bil organiziran v mesecu februarju. 

Športni dan je bil izpeljan kljub dežju, kar za zimski športni dan ni primerno. Predlaga, da se 

naj v bodoče organizira športni dan takrat ko so primerne vremenske razmere.  

Pobuda ge. Čuš je, da bi se v bodoče športni dnevi določali bolj fleksibilno (glede na 

vremenske razmere) in se ne bi izvajali točno na določeno planirane dneve. G. ravnatelj pove, 

da so športni dnevi v LDN planirani po mesecih, dan izvedbe se določi nekaj dni pred 

izvedbo, odvisno glede na različne pogoje v izvedbi.  

G. Ljubec opomni, da poučevanje tujega jezika (predvsem nem.) poteka neprimerno in tako 

otroka ne vzpodbuja k napredku ampak lahko celo vzbudi naveličanost ali upor. G. ravnatelj 

pove, da bo preveril sistem poučevanja, pa vendar verjame, da učiteljica dela dobro in približa 

jezik otroku. 



G. Orešek pove ,da je v višjih razredih med učenci prisotnega veliko zbadanja, žaljivk…Meni 

da bi bilo dobrodošlo, da bi se na nek način predstavile tudi takšne teme.Ga. Čuš da pobudo, 

da bi OŠ Breg pristopila k projektu UNICEF, kjer se širše pristopa k tovrstnim problemom, 

izvajajo se tudi brezplačne delavnice s prostovoljci. Zajema pa učence od1-9 razreda. 

Add5  

G. Orešek pohvali odlično izpeljano prireditev, ki je bila ob dnevu šole. Tudi izobraževanje za 

starše na temo »Vzgoja za življenje« je bilo zelo v redu.  

Ga. Čuš se zahvali za prečudovito doživet dan šole in se hkrati zahvaljuje Vsem sodelujočim, 

nastopajočim. 

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.  

 

 

ZAPISNIČARKA:                                                           PREDSEDNICA SVETA STARŠEV:  

    Maja Štrucl                                                                                          Alenka Čuš 

 


