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 Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško 

: 03 734 35 50, : 03 734 35 60 

 : os.pt-lasko@guest.arnes.si 

: www.o-ptlasko.ce.edus.si/ 

 
Datum: 4.10. 2010 
 
 
Zapisnik 1. sestanka  Sveta staršev, ki je bil v torek, 28. septembra 2010 ob 17. ure v jedilnici 
matične šole z naslednjim dnevnim redom:  
 
1. Pregled prisotnosti, izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev. 
2. Informacija o pristojnosti Sveta staršev. 
3. Izvolitev dveh članov pritožbene komisije. 
4. Obravnava predloga Letnega poročila za šolsko leto 2009/2010 in razprava (Savina 

Radišek Kuhar). 
5. Obravnava predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/2011 in razprava, 

predlogi … (Ljudmila Pušnik). 
6. Obravnava Pravil šolske prehrane in izvolitev člana skupine za šolsko prehrano. 
7. Obravnava in sprejem odločitve o prispevku učencev, ki obiskujejo oddelke podaljšanega 

bivanja.  
8. Razno. 
 
Ad1) Sestanka se je udeležilo 31  staršev, upravičeno odsotni 4 starši. Vseh staršev je v Svetu 
38.  
Ravnateljica je prisotne seznanila s sklepi 2. sestanka Sveta staršev iz šol. leta 2009/10.  
Po telefonskem pogovoru je g. Stojan Hostnik še naprej predsednik Sveta staršev, njegova 
namestnica pa ga. Petra Sajovic Kralj. 
 
Ad 2) Informacijo o pristojnosti Sveta staršev je podala ravnateljica, le –te pa so opredeljene v 
Zakonu o financiranju in izobraževanju v osnovni šoli: predlaga nadstandardne programe, 
daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu 
razvoja šole in o letnem del. načrtu, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-
izobraževalnim delom, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalnem delu,voli 
predstavnike v Svet zavoda ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
Svet staršev je posvetovalni organ.  
 
Ad)3 V pritožbeni komisiji sta dva člana tudi starša. Starši so se strinjali z imenovanjem ga. 
Anice Kačič in g. Damjana Kovača. 
 
Ad4) Obravnavo predloga letnega poročila za šolsko leto 2008/09 je podala  pom. ravnateljice 
Savina Radišek Kuhar. Poročilo vsebuje uspeh učencev, obisk pouka, ostale dejavnosti ob 
pouku, interesne dejavnosti, prednostne naloge, sodelovanje s starši, šolsko prehrano, število 
subvencij, zaposlene na šoli, pogoje dela in sodelovanje s starši in krajem. V pogojih dela je 
izpostavila novo šolo v Šentrupertu, ki pomeni ogromno pridobitev za učence, učitelje in 
starše ter precejšnje investicije s strani ustanovitelja: okna, del strehe, delilni pult v jedilnici, 
oprema v matični šoli. 
      
Ad5) Predlog letnega delovnega načrta je podala ravnateljica Ljudmila Pušnik. Predstavila  je 
vizijo šole, naloge in cilje.  Učenci in delavci  PŠ Šentrupert so se z letošnjim šolskim letom 
preselili v popolnoma novo šolsko stavbo. Na PŠ Reka ostaja le 5 učencev in je prihodnost 
šole negotova.  
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Ravnateljica je podrobno predstavila tudi dejavnosti ob pouku: tehniške dneve, športne dneve, 
kulturne dneve, gospodinjske dneve, ekskurzije.  Letošnji tabor za osmošolce bo letos v domu 
Peca ter v Planici.   
Starši so z organizacijo in izvedbo zimske šole v naravi pri Ložekarju v Logarski dolini zelo 
zadovoljni, predstavitev zimske šole s strani razredničark 5. razreda pa je bila zelo uspešna.  
 
Delo z nadarjenimi učenci prevzamejo posamezni učitelji po področjih, na katerih so bili 
učenci prepoznani kot nadarjeni. Financiranje dela z nadarjenimi je s strani ustanovitelja. Na 
vprašanje, zakaj dela z nadarjenimi učenci ne prevzame zunanji sodelavec, so starši prejeli 
odgovor, da je težko zaposliti nekoga, ki bi lahko izvajal vsa področja. 
Zavzeli so se za izvajanje in nadaljevanje aktivnosti, ki bodo učence spodbujale k zdravemu 
prehranjevanju. Ravnateljica je predstavila tudi vse projekte, ki potekajo na naši šoli. 
Glede govorilnih ur je bilo podano vprašanje, ali bi lahko te glede časovne organizacije hitreje 
potekale. Pojasnjeno je bilo, da je to glede na individualen razgovor za posameznega učenca s 
strani razrednika (učitelja) to težko predvideti. Prav tako je bil dan odgovor, da bodo vse 
govorilne ure, kljub pričetkom eno uro kasneje temeljito opravljene, saj imajo učitelji tudi 
dopoldanske govorilne ure skoraj vsak teden ali pa po dogovoru.  
  
Ravnateljica se je za diplome pri krosu zahvalila g. Vrščaju, ki jih je zelo lepo izdelal. 
 
Ad) 6 Ravnateljica je ponovila nekatere bistvene novosti Pravil šolske prehrane. Gre 
predvsem za odjave, saj morajo malico dnevno odjavljati vsi starši, saj sicer plačajo celotno 
malico.  
Starše je zanimal način odjave ali prijave malice in kako je na šoli za to poskrbljeno. Malice 
lahko starši odjavijo po telefonu ali po elektronski pošti. Učitelji nato po koncu meseca 
zapišejo od kdaj do kdaj so učenci manjkali, da lahko to potem upoštevamo pri plačilu. Lažje 
bo, ko bomo prešli na čitalnike in bo število malic v posameznem mesecu avtomatično 
zabeleženo za posameznega učenca glede na dejansko prisotnost.  
Za člana skupine za šolsko prehrano je bila predlagana ga. Vesna Ratej. Skupina pripravlja 
vprašalnike, daje predloge za prehrano. V skupini so naslednji učitelji: Mira Siljan, Karolina 
Teršek, Tanja Pristovnik, Metka Čulk. 
 
Ad7) Pri sprejemu odločitve ali lahko starši odločajo o višini prispevka v OPB oddelkih, s 
katerim bi zagotavljali malo več materiala za delo, je ravnateljica povedala, da to pristojnost 
starši imajo. Aktiv učiteljev v OPB je predvidel 15 € stroškov na leto, znesek pa bi bil dan na 
položnico. Ker se starši niso mogli odločiti, se je izvedlo glasovanje, ali je večina za to , da se 
javno glasuje za pobiranje prispevka ali ne. Večina staršev se je odločila, da naj se o tem 
glasuje danes, saj so se roditeljski sestanki že izvedli in bi na sestanek samo o tem vprašanju 
ne prišlo dovolj staršev. Proti glasovanju je bilo 6 staršev, ostali so bili za glasovanje. Nekaj 
staršev je bilo mnenja, da če jim je dana pristojnost odločanja, lahko takšno odločitev tudi na 
tem sestanku sprejmejo. 
 
Starši, ki niso hoteli glasovati o tem, so  izjavili, da se o tem prispevku ni govorilo ter so 
predlagali sestanek vseh staršev iz OPB, kjer bi vsak lahko izrazil svoje mnenje.  
Na glasovanju, ki je razpravi sledilo, se je: 

- 1 starš izrekel proti prispevku 
- 5 staršev se je vzdržalo 
- 25 staršev je podprlo odločitev o višini, ki ga je predlagal strokovni aktiv učiteljev 

OPB. 
Sklep: Prispevek staršev na učenca v OPB oddelku znaša 15 €. Znesek bo na položnici. 
 
Ad7) Pod točko razno je bilo izpostavljeno, da nekateri ponudniki različnih jezikovnih tečajev 
nimajo enakih možnosti za reklamiranje svojih storitev. V odgovoru je bilo rečeno, da imajo 
vsi ponudniki enake možnosti, da pa bo v prihodnje še več poudarka na enaki količini 
propagandnega materiala za vsakega ponudnika.   
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Učenci letošnjega 4. b so skupaj s starši prispevali mrežo za koše za zunanje koše. Ker so ti 
velikokrat brez mrežic, bo v prihodnje šola tudi večkrat poskrbela za to.  
 
Sestanek je bil končan ob 18. 50 uri. 
 
 
 
Zapisnik pripravila:                                               Predsednik oz. namestnica Sveta staršev: 
Irena Namestnik                                                                                    Petra Sajovic Kralj 


