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Z A P I S N I K 

 
 
2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 5. 3. 2013, ob 16.30 v čitalnici šole. 
Prisotni: Nives Regeis, Romana Smagin, Igor Zlatanov, Azra Kadirić, Danjela Markež, Špela 
Šmalc, Eva Kosmač. 
Opravičeno odstotni: Darja Nagode, Irena Demšar, Gordana Trokić, Ševala Kovač, Andreja 
Vehar Jerman, Jana Lavtižar, Mateja Stružnik. 
Odsotni: Jasna Mihajlović, Mojca Novak, Alenka Brečko, Saša Šuvak, Lidija Klobučar, 
Sanela Pivać, Sabina Turkeš, Sabina Uščuplić, Marko Panić, Doris Globočnik, Lazar 
Simjanovski, Svetlana Krstevski, Rada Jovanović. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka 
2. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2011/12 
3. Pobude in predlogi 
4. Razno 

 
Ravnatelj je opravičil predsednico sveta go. Darjo Nagode, ki je ravnatelja pooblastila za 
vodenje sestanka.  
 
Ad 1/ 
Zapisnik zadnjega sestanka so predstavniki prejeli po elektronski pošti.  
Ravnatelj je obrazložil pobude iz zadnjega sestanka: 

- Na občino je bil posredovan predlog, da Občina učencem od 2. do 5. razreda, ki 
stanujejo na Ulici Heroja Vernika in Cesti 1. maja financira vozne karte za prevoz v 
šolo in domov. S strani Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve smo prejeli 
odgovor, da našega predloga ne morejo upoštevati, ker je Svet za preventivo in vzgojo 
v prometu na podlagi ogleda ugotovil, da varnost učencev na poti v šolo ni ogrožena.  

- Na podlagi prijave na razpis za Javna dela na Zavodu za zaposlovanje, smo dobili 
odobrenega informatorja in delavko za pomoč otrokom.  

- Aplikacija E-asistent je zaživela. Da bi dobili povratno informacijo o delovanju 
aplikacije, bodo starši ob koncu šolskega leta prejeli vprašalnik. 

- Izveden je bil smučarski tečaj. Prijav za tečaj bordanja  ni bilo.  
Na zapisnik ni bilo pripomb.  
 
SKLEP 1: Člani so se seznanili z zapisnikom 1. sestanka. 
 
 
 
 



Ad 2/ 
Ravnatelj je pripravil in predstavil Samoevalvacijsko poročilo  za šolsko leto 2011/12 – 
Izvedba plavalnih tečajev v osnovni šoli in njihova uspešnost. Poročilo obsega analizo tečajev 
od šolskega leta 2004 dalje.  
PREDLOG: Starši so podali predlog, naj Občina v sodelovanju z Zavodom za šport 
usposobi bazen, ki se nahaja na Ukovi. Predlagajo, naj se otvoritev bazena prilagaja 
vremenskim razmeram, bazen naj usposobijo za obiskovalce, tudi za potrebe šole. Izvedejo 
naj se ukrepi, da bi kopališče delovalo vse leto – postavitev balona.   
SKLEP: Člani Sveta staršev so se seznanili s Samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 
2011/12 - Izvedba plavalnih tečajev v osnovni šoli in njihova uspešnost od leta 2004.  
 
Ad 3/, Ad 4/ 
Šolskemu skladu je v letošnjem šolskem letu pretekel mandat, zato so izvolili nove člane. 
Nova predsednica žal ni bila prisotna, da bi predstavila njihove načrte.   
Glede na to, da je bila prisotnost članov na seji majhna, je ravnatelj predlagal, da se članom 
po elektronski pošti pošlje zapisnik o delu 2. sestanka Šolskega sklada.   
Starši so pohvalili izvedbo smučarskega tečaja, še posebej, ker se izvaja v času pouka in so s 
tem starši razbremenjeni.  
PREDLOG: Starši so podali predlog, da naj Občina v sodelovanju z Zavodom za šport 
usposobi bazen, ki se nahaja na Ukovi. 
 
Seja je bila zaključena ob 17:50. 
 
 
 
Zapisala:     Predsednica Sveta staršev: 
Nataša Krajnc     Darja Nagode  
 
 
 
 
      Ravnatelj: 
      Robert Kerštajn, prof.



 


