
 

ZAPISNIK 

 

4. SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 

 

 

Datum: 19. 5. 2015 

Čas: 17.00 – 18. 30 

Kraj: Zbornica na OŠ Gustava Šiliha Maribor   

 

 

Prisotni člani: lista prisotnosti je priloga zapisnika  

 

Vodstvo: 

 

 ga. Milojka Sevšek, ravnateljica 

 ga. Darinka Ploj, pomočnica ravnateljice 

 ga. Cvetka Kovačič, vodja PP 

 

Vabljeni: 

 

 Člani delovne skupine »normativi« 

 Vsi starši 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. seje SS v šol.l.2014/15 (objava na spletni strani)  

2. Predstavitev različnih oblik »šol v naravi« ter podobnih dejavnosti, ki 

potekajo v vseh programih šole (OŠPP, PP in POPP)  

3. Predstavitev zdravstveno-terapevtskih kolonij društva Sonček  

4. Predstavitev aktivnosti do konca šolskega leta (ravnateljica)  

5. Poročilo t.i. delovne skupine »normativi«  

6. Pregled prispele pošte  

7. Pobude in predlogi  

8. Razno  

 

 

 



K točki 1 

Po pozdravu  predsednice Vanje Knehtl  Ropič smo z dvigom rok potrdili 

zapisnik 3. seje Sveta staršev. 

Predsednica   je posebej izpostavila in pohvalila muzikal Pogum, ki so ga izvedli 

učitelji in učenci naše šole. Zanj so se zelo dolgo pripravljali, vključili kar 45 

otrok, sešili prekrasne kostume in nas vse skupaj močno presenetili.  

Dve predstavi sta že bili odigrani, prav tako bosta še dve 1. junija in obe sta že 

razprodani. Vse predstave se odvijajo v Lutkovnem gledališču. 

 »Vsi, ki smo predstavo videli, smo ostali brez diha « je povedala gospa Vanja. 

»Zares je nekaj čudovitega in enkratnega in vabljeni vsi na ogled!« je še dodala.  

 

Z muzikalom Pogum so povabljeni  tudi na  Festival Lent, kjer bodo nastopili  

28. 6., prav tako v Lutkovnem gledališču.   

 

 

K točki 2 

Gospa ravnateljica Milojka Sevšek je predstavila šolo v naravi (glej prilogo). 

 

 

K točki 3 

Lidija Šestak Zorič, predsednica Mariborskega društva za cerebralno paralizo 

Sonček, je predstavila terapevtske kolonije (glej prilogo). 

 

 

K točki 4 

Gospa ravnateljica M. Sevšek je predstavila aktivnosti šole, ki sledijo do konca 

šolskega leta: 

 21. 5. -  Dan za spremembe 

 29. 5. -  Regijske igre v M. Soboti 

 29. 5.  - MATP v Rijeki 

              Tekmovanje v atletiki v Kamniku 

 1. 6.  -   Muzikal Pogum 

 24. 6. -  Zaključna prireditev s srečelovom 

 

 

Končni izleti bodo potekali po stopnjah, gredo pa v naslednje kraje: Gamlitz, 

Vrtiče, Sikaloo zoo Radenci, Piran… 

 

 

 

 

 

 



K točki 5 

Gospa Vanja Knehtl Ropič je z veseljem povedala, da končno imamo ministrico 

za šolstvo in nam na kratko povzela dosedanje delo skupine »normativi« ter 

prebrala odgovor poslanke Jasne Murgel, ki se trudi, da bi nam čim bolj 

pomagala pri naših potrebah in težavah. Upamo, da bomo v mesecu septembru 

dobili odgovore, na katere že dolgo čakamo.  

 

K točki 6 

Prispela pošta je bila v zvezi z izvedo šole v naravi v Izoli in predsednica je 

prosila, da se starši za pričakovane  odgovore obrnejo direktno na ravnateljico, 

go. Sevšek.  

 

K točki 7 

Gospa predsednica je pohvalila razred, kjer so se starši  samostojno organizirali 

in pridobili  donatorska sredstva ter  nabavili kuhinjo. S tem so naredili velik 

korak naprej v možnostih samostojnega delovanja otrok. Pozvala je vse starše, 

naj skušajo posnemati ta dejanja in v  razredih svojih otrok karkoli, seveda po 

svojih najboljših močeh,  izboljšati.  

Gospa Kos je povedala, da se ji »to zdi v redu in hkrati ne, saj je potrebno 

delovati za vse otroke«. Gospa ravnateljica ji je odgovorila, da so starši prišli k 

vodstvu po mnenje in dovoljenje in da se je vodstvo strinjalo z nabavo. 

Predvsem iz razloga, da bo takšna kuhinja pripomogla k boljšemu izvajanju in 

delovanju Posebnega programa 6. stopnje, ki se prične izvajati v naslednjem 

šolskem letu. Gospa ravnateljica je pohvalila učiteljice tega razreda, saj so za 

donatorje pripravile lepo zahvalo in jih povabile na kavo in pecivo, ki so ga 

skupaj z otroki naredile v tej novi kuhinji.  

 

Gospa Skale je izpostavila športne dneve, ko se nekateri otroci, predvsem tisti na 

invalidskih vozičkih,  dolgočasijo, medtem, ko drugi tekajo oz. tekmujejo. 

Predlagala je, da bi ti otroci lahko počeli marsikaj drugega, kot na primer: bili na 

začetku in koncu proge ter mahali z zastavicami za pričetek ali konec 

tekmovanja. Gospa ravnateljica je povedala, da žal nimajo vsi otroci svojega 

spremljevalca in je težko izvesti aktivnosti, da bi bili vsi otroci vključeni. Res pa 

je, je dodala, da 4. in 5. stopnje nimajo svojih športnih dni in bi bilo potrebno o 

tem razmisliti. Gospa Gomivnik je dodala svojo izkušnjo, ko ji je sin rekel, da 

na športni dan ne gre, ker je dolgočasno. A je bil tokrat prijetno presenečen in 

navdušen, saj je eden izmed spremljevalcev tekal z njim, čeprav je na vozičku.  

 

Gospa Aplenec je povedala, da je Zdravstveni dom otrokom iz vrtca odpovedal 

nevrofizioterapijo in vprašala, zakaj poleti v vrtcu ni terapij.  

Gospa predsednica SS ji je odgovorila, da so to vprašanja, s katerimi se starši 

ubadamo že veliko let in jo je prosila, glede na njeno znanje, da se prične resno 

ukvarjati s to problematiko in raziskovati ter delovati v tej smeri.  



 

Naslednje vprašanje je postavila gospa Knehtl Ropič in sicer, ali  je zadeva 

jasna, glede na to, da v obdobju prejšnjega vodstva ni bila in je bila potrebna 

urgenca staršev na ministrstvo, da otroci, ki zaključijo 9. razred prilagojenega 

programa, lahko ostanejo na šoli še tri nadaljnja leta. Odgovor gospe 

ravnateljice je bil da.  

 

K točki 8  

Gospa ravnateljica je zaprosila za pomoč pri izvedbi srečelova, ki bo zadnji dan 

šole, na zaključni prireditvi 24. 6. Prav tako je prosila za pomoč pri zbiranju 

donatorskih sredstev za nakup novega kombija, saj bo potrebno oba stara 

prodati. 

 

 

 
Seja se je zaključila ob 18.30 uri. 

 

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta staršev: 

Vesna Berlič      Vanja Knehtl Ropič 

 

 

 

 

Maribor, 1.6. 2015  

 

 

 

 

 


