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Zapisnik 5. seje Sveta staršev 

 

Seja je potekala v četrtek, 18. aprila 2013 od 18.10 do 19.35 ure.  

Prisotni predstavniki oddelčnih skupnosti: Sonja Hurčak Šubic, Stanislav Rozman, Samo 

Kranjec, Darja Volč, Adam Hajdič, Apolonija Bajraktarević, Saša Stepan, Nataša Adlešič 

Barba, Brigita Kek Vrabič, Marin Kneževič, Robert Končar, Dejan Ahtik, Aleš Gros, Franc 

Kajzer, Natalija Dolenc. Prisotnih 15 članov sveta staršev. Lista prisotnosti je priloga 

zapisnika.  

Drugi prisotni: ravnatelj Božo Starašinič (od 3. točke dnevnega reda naprej) 

Opravičeni: Eva Škofič Maurer, Silva Mlakar 

Odsotni: Darko Mikša 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 4. seje sveta staršev. 
2. Oblikovanje pisnega mnenja h kandidatkam in kandidatom za ravnatelja. 
3. Predlog pravil šolske prehrane. 
4. Aktualne informacije šole. 
5. Problematika iger na srečo.  
6. Informacija o EKO aktivnostih.  
7. Vprašanja in pobude staršev.  
8. Razno.  
 

 

1. Potrditev zapisnika  4. seje Sveta staršev 

Sklep št. 1: Potrjen je zapisnik  4. seje Sveta staršev. 

Sklep je bil sprejet soglasno (15/15). 

2. Oblikovanje pisnega mnenja h kandidatkam in kandidatom za ravnatelja 

Člani Sveta staršev so imeli možnost, da si predhodno ogledajo prijave kandidatke in 

kandidatov za ravnatelja v tajništvu šole. Člani Sveta staršev, ki so tudi člani Sveta šole, so 

povzeli vsebino predstavitve kandidatke in kandidatov na seji Sveta šole, ki je bila 8. aprila 

2013  

a. Kandidat mag. Marjan Čufer 

Če kandidat odstopi od kandidature v postopku kandidiranja, se pravno gledano to 

pojmuje kot odstop, ne glede na to, da si kasneje premisli. Zato Svet staršev ne bo 

podal pisnega mnenja na to kandidaturo. 

b. Kandidatka Petra Atteya Fabiani 



Sklep št. 2: Kandidatka Petra Atteya Fabiani ne dosega pričakovanj, ki jih ima Svet 

staršev glede kandidatke za ravnateljico te šole.  

Sklep je bil sprejet soglasno (15/15). 

c. Kandidat Vid Gregorač 

Sklep št. 3: Kandidat Vid Gregorač ne dosega pričakovanj, ki jih ima Svet staršev 

glede kandidata za ravnatelja te šole.  

Sklep je bil sprejet soglasno (15/15). 

d. Kandidat mag. Jernej Klemen 

Sklep št. 4: Kandidat mag. Jernej Klemen ne dosega pričakovanj, ki jih ima Svet 

staršev glede kandidata za ravnatelja te šole. 

Sklep je bil sprejet soglasno (15/15). 

e. Kandidat Damir Marković 

Sklep št. 5: Kandidat Damir Marković delno dosega pričakovanja, ki jih ima Svet 

staršev glede kandidata za ravnatelja te šole.  

Sklep je bil sprejet (11/15). 

f. Kandidat Božo Starašinič 

Sklep št. 6: Kandidat Božo Starašinič dosega pričakovanja, ki jih ima Svet staršev 

glede kandidata za ravnatelja te šole. 

Sklep je bil sprejet soglasno (15/15). 

3. Predlog pravil šolske prehrane 

Člani Sveta staršev so predhodno dobili pisno gradivo predlog pravil šolske prehrane. 

Sklep št. 7: Potrdi se predlog pravil šolske prehrane.  

Sklep je bil sprejet soglasno (15/15). 

4. Ravnatelj je predstavil aktualne informacije šole, ki so v večji meri objavljene tudi na 

spletni strani šole v rubriki koledar in novice in obvestila:  

na šoli že potekajo priprave na novo šolsko leto, da so na šoli učencem izročili prijavnice 

za podaljšano bivanje in prijavnice za prvi nabor obveznih izbirnih predmetov. Povedal je 

še, da so po spremenjenem Zakonu o osnovni šoli v šolskem letu 2013/14 predvidene 

nekatere spremembe poimenovanja predmetov (šport - prej športna vzgoja, likovna 

umetnost - prej likovna vzgoja, glasbena umetnost - prej glasbena vzgoja, domovinska in 

državljanska kultura in etika - prej državljanska in domovinska vzgoja in etika). V šolskem 

letu 2013/14 bodo učenci 3. razreda ocenjevani številčno, nacionalni preizkus znanja pa 

bo tudi v 6. razredu za učence obvezen, v devetem razredu pa ne bo več naknadnega 

roka. Ravnatelj je še povedal, da je po spremenjenem zakonu predviden tudi drugi tuji 

jezik kot neobvezni predmet od 4. razreda naprej.  Predviden pričetek izvajanja je v  v 

šolskem letu 2013/14. Ker je še nekaj nejasnosti in šole pričakujejo dodatna pojasnila 

ministrstva, bodo pojasnila pripravljena do roditeljskega sestanka. Ravnatelj je še 

povedal, da na šoli potekajo aktivnosti po letnem načrtu. Da je pred izvedbo tečaj 

plavanja v tretjem razredu, šole v naravi v tretjem, četrtem, petem, sedmem in osmem 

razredu. Povedal je še, da bo v ponedeljek izveden eko dan in da bo v sklopu dneva o 

nevarnostih sodobne prehrani učencem od 6. do 9. razreda predaval gospod Anton 

Komat. Če bo interes med starši, bo predavanje pripravljeno tudi za njih. Potekajo tudi 

zaključna tekmovanja v znanju na državnem nivoju, mlajši dečki pa so se uvrstili v 

polfinalno tekmovanje državnega tekmovanja v košarki.  Tekoče aktivnosti so sproti 



objavljene na spletni strani šole, v rubriki novice in obvestila in v rubriki aktivnosti po 

mesecih.  

 

5. Problematika iger na srečo 

Sklep št. 8: Svet staršev bo še naprej pozoren na problematiko iger na srečo in težavami 

nekemične odvisnosti.  

Sklep je bil sprejet soglasno (15/15). 

6. Informacija o EKO aktivnostih 

Člani Sveta staršev so predhodno dobili pisno gradivo z naslovom EKO šola (priloga 

zapisnika). Zbiralna akcija papirja bo po prvomajskih praznikih. Predlog: z letakom nad 

zabojnikom se ozavesti otroke o tem, za koga se zbirajo plastični zamaški.  

7. Vprašanja in pobude staršev 

Pod to točko ni bilo razprave. 

8. Razno 

CŠOD je posredoval letak s promocijo aktivnih počitnic za otroke in mladostnike med 

šolskimi počitnicami. Na spletni strani bo pod novicami objavljen link do teh informacij. 

CŠOD je posredoval Novosti CŠOD v programih za vrtce in šole za organiziranje šol v naravi 

za naslednje šolsko leto in za počitniške dejavnosti. 

 
Zapisala:  
mag. Nataša Adlešič Barba 

Stanislav Rozman,  
predsednik Sveta staršev 

 
 
 
 

Priloga:  
- Informacija o EKO aktivnostih  

 
  



EKOŠOLA 

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program okoljske vzgoje in izobraževanja, 
namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in 
dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program. Šola je vključena v program Ekošole od 
šol.l. 2008/09, junija 2010 smo pridobili zeleno zastavo. 

 

V letošnjem šolskem letu smo si izbrali za tematski sklop odpadke. V okviru akcije zbiranje 
odpadne električne in elektronske opreme smo od podjetja Zeoss dobili koše za zbiranje 
baterij in sijalk. Na šoli (razredi, hodniki, jedilnica) imamo postavljene koše za ločeno zbiranje 
odpadkov in sicer za embalažo, papir in ostalo. Pri malici smo uvedli vedrca za ostanke 
hrane (predvsem tekoče – kosmiči, jogurti – zaradi zlivanje le teh odpadkov v umivalnike). V 
načrtu imamo postavitev košev za zbiranje papirnatih brisačk. Z ločevanjem odpadkov ter 
tudi z manjšo porabo sokov v tetrapakih smo zmanjšali količino odpadkov. 

 

V letošnjem letu smo se v okviru Ekošole vključili v naslednje projekte: 

- ETZO - evropski teden zmanjševanja odpadkov (ustvarjali smo iz odpadne embalaže, 
izvedli akcijo »Podarim knjigo, igračo«, izvedli ozaveščevalno akcijo o nevarnih odpadkih) 

- EKOKVIZ OŠ 

- LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS 

- EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 

 

Na šoli skozi celo leto poteka: 

- zbiranje odpadnih kartuš, tonerjev, mobitelov, ki nam jih odkupuje podjetje Bitea (denar je 
namenjen šolskemu skladu) 

- podjetja lahko tudi "donirajo" svoje tonerje, denar je nakazan na naš račun 

- zbiranje plastičnih pokrovčkov za humanitarne namene. 

 

Izvedli smo dve zbiralni akciji papirja. Načrtujemo še eno zbiralno akcijo v mesecu aprilu ali 
maju. 

 

22. aprila bomo na šoli izvedli Ekodan. Na šoli bodo potekale razne aktivnosti. Učenci bodo 
presajali rože, ustvarjali iz odpadne embalaže… Za učence od 6.- 9. Razreda bomo učitelji 
organizirali različne delavnice (analiza vode, analiza prsti, voda v Sloveniji in svetu, 
ustvarjajmo po angleško….). 

 

Petra Košir 


