
ZAPISNIK 

 

1. SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 

 

 

Datum: 22. 9. 2015 

Čas: 17.00 – 18. 30 

Kraj: Zbornica na OŠ Gustava Šiliha Maribor   

 

 

Prisotni člani: 19 (lista prisotnosti je priloga zapisnika) 

 

Vodstvo: 

 

 ga. Milojka Sevšek, ravnateljica 

 ga. Darinka Ploj, pomočnica ravnateljice 

 ga. Cvetka Kovačič, vodja PP 

 ga. Pegi Zakrajšek Stergar, vodja POPP 

 

Vabljeni: 

 

 Člani delovne skupine »normativi« 

 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 4. seje SS v šol. l. 2014/15 

2. Zaključno poročilo za šolsko leto 2014/15 

3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 

4. Izvolitev predstavnika v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Maribor (ga. 

Polona Mulec je podala odstopno izjavo) 

5. Poročilo skupine  »normativi« 

6. Pregled prispele pošte 

7. Pobude in predlogi 

8. Razno 

 

 



K točki 1 

Predsednica Sveta staršev, gospa Vanja Knehtl  Ropič nas je pozdravila v 

novem šolskem letu in vsem novim članom  SS razložila delovanje in potek sej, 

kje se nahajajo  vse informacije in zapisniki ter prosila za točnost in red na 

samih sejah.  

Z dvigom rok smo nato člani SS  potrdili zapisnik prejšnje seje. 

 

 

K točki 2 

Ravnateljica, gospa Milojka Sevšek nas je pozdravila in vse starše zaprosila, da 

naj informacije, ki jih izmenjujemo na SS posredujemo dalje, vsem staršem. 

Prav tako je prosila, naj se starši s svojimi morebitnimi težavami takoj oglasijo 

pri učitelju ali pri njej oz. pri njeni pomočnici. Prav tako bodo veseli tudi vsake 

pohvale.  

 

Sledilo je zaključno poročilo za šolsko leto 2014/2015 – priloga. 

 

 

K točki 3 

Gospa ravnateljica nam je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 

2015/2016 – priloga. 

 

Pogovor je stekel tudi o načrtovanih sredstvih za posamezne razrede, ki jih 

bomo starši plačali po položnicah ( priloga). 

Soglasno smo sprejeli sklep. 

 

Sklep1:  

Starši smo z dvigom rok potrdili načrtovana sredstva za posamezne razrede. 

 

 

K točki 4 

Predstavnica Sveta zavoda, gospa Mulec, je odstopila, zato potrebujemo novega 

predstavnika iz šolskega programa. Predsednica je povprašala, če je kakšen 

predlog in ker ga ni bilo, je sama predlagala gospo Sašo Visočnik, ki se je s tem 

strinjala.  

Soglasno smo sprejeli sklep. 

 

Sklep 2:  

Nova predstavnica v Svetu zavoda je gospa Saša Visočnik, Krčevina pri 

Vurberku 9, 2250 Ptuj, ceh.visocnik@gmail.com.  

 

 



K točki 5: 

Predsednica, ga. Knehtl Ropič,  je zaradi novih članov SS podrobno razložila, 

kaj pomeni skupina »normativi« in zakaj je nastala. Opisala je delovanje te 

skupine skozi ves čas in rezultate, ki smo jih tako težko pričakovali. V mesecu 

juniju jo je namreč klicala državna sekretarka in povedala, da pravilnika ne 

morejo sprejeti, a naj pove, kaj je najbolj nujno. Na podlagi tega pogovora smo 

dobili dovoljenje, da se sprejme večje število varuhov.  

Predsednica se je zahvalila vsem staršem za tako uspešno sodelovanje, prav tako 

se je zahvalila vsem zaposlenim na šoli, ki so nam bili v veliko pomoč pri 

sestavljanju predlogov novega pravilnika. Izpostavila je delovanje gospe Jasne 

Murgel, poslanke v DZ, ki nam je prisluhnila in bila ves čas v oporo in veliko 

pomoč. Še vedno nas čaka sprememba pravilnika, a dokazali smo, da vsi skupaj 

lahko naredimo veliko več kot posameznik.  

Gospa ravnateljica je dodala, da so tokrat kot varuhe zaposlili ljudi, ki so na šoli 

že delali iz naslova javnih del. To so ljudje, ki znajo in radi opravljajo  to delo,  

so srčni in dobri ljudje. 

 

 

K točki 6: 

Predsednica SS je povedala, da je leta 2008 bil ustanovljen Aktiv Sveta staršev 

in bi bilo zaželjeno, da se tudi mi vključimo vanj. Povprašala je, kdo bi želel 

sodelovati, gospa Sevšek pa je dodala, da bi lahko sodelovala dva člana, eden iz 

PP, eden iz OŠPP. Predlagali smo dve predstavnici, Barbaro Kos in Rebeko 

Lorber. 

Soglasno smo sprejeli sklep. 

 

Sklep 3: 

Predstavnici  v Aktivu SS: 

- Barbara Kos, Borštnikova 95, 2000 Maribor, ales pirstrans.com 

- Rebeka Lorber, Bohova 42, 2311 Hoče, rebeka.lorber gmail.com 

 

 

K točki 7: 

Bil je podan predlog, naj bi bili otroci na invalidskih vozičkih bolj aktivni pri 

raznih dejavnostih, predvsem pri športnih dnevih.  Prav tako bi se naj 

spremljevalci otrok usposobili za te dejavnosti.  

Gospa Ploj je razložila, da se pri športni vzgoji otroci razdelijo na dve skupini, 

po njihovih sposobnostih in da sta pri uri prisotna dva učitelja.  

Gospa Kos je povprašala, kakšen način imajo za ocenjevanje športne vzgoje za 

gibalno ovirane otroke. Gospa Ploj je odgovorila, da je najlažja pot takšna, da 

imajo zdravniško opravičilo za telovadbo, delajo pa po svojih zmožnostih in 

niso ocenjeni. Vse je odvisno od tega, kako se dogovorijo s posameznim 

učiteljem in kako zastavijo individualni program otroka. 



 

Gospa Knehtl Ropič je povedala, da je bila leta 2012 izvoljena za predsednico. 

Takrat še ni bilo poslovnika o delovanju SS. SS in po poslovniku, ki smo ga 

sprejeli, ima mandat za 4 leta. Zaradi procesnih težav sprejmemo sklep o 

trajanju trenutnega mandata. 

Soglasno smo sprejeli sklep. 

 

Sklep 4:    

Svet staršev ugotovi, da je na seji dne 16.4.2013 sklenil, da se 13. Člen 

Poslovnika o delu SS uporabi za predsednico izvoljeno leta 2012. Tako traja 

mandat trenutne predsednice do konec avgusta 2016. 

 

 

Ker potrebujemo novega člana Šolskega sklada, smo izvolili gospo Inge Zorec. 

Soglasno smo sprejeli sklep. 

 

Sklep 5:  

Nova članica Šolskega sklada je ga. Inge ZOREC, bostjan.vauhnik  telemach.net 

  

Na prejšnji seji smo podali pobudo za organiziranje valete za mladostnike, ki 

zapuščajo Posebni program. Gospa Ploj nam je tokrat odgovorila, da so 

povprašali starše, kakšno obliko slovesa si želijo in so se odločili za zaključek v 

okviru Posebnega programa.  

 

K točki 8: 

Predsednica SS je povedala, da starši tistih otrok, ki ne zmorejo sami govoriti, 

želijo imeti obvestila in informacije o tem, kaj je otrok v šoli počel, kaj je jedel, 

kako se je obnašal, kako se je počutil…..zanimalo jo je, ali je to delo učiteljev. 

Dobili smo odgovor, da to ni delo učiteljev, se pa je na željo staršev to mogoče 

dogovoriti z vsakim učiteljem posebej. 

Gospa Zakrajšek Stergar je povedala, da je njen način dela takšen, da to pove oz.  

zapiše 1-krat  tedensko. Gospa Neva je dodala, da ima vsakodnevno ustni 

dogovor o vseh rečeh, ki jo zanimajo. Najbolje je, da se starši, ki tak način 

informacij  želijo, z učiteljem dogovorijo na začetku šolskega leta.  

 

Sledilo je vprašanje gospe Suzane Damiš in sicer glede šolskega prevoza s 

kombijem na progi Rogoza-Hoče. Na kombiju ni spremljevalca otrok in  že dalj 

časa se pojavljajo težave in nered med samim prevozom. Ko so prosili za 

posredovanje občine, je le-ta odredila, da za otroka, ki dela nered, ne bo več 



možnosti prevoza. Gospa Ploj je povedala, da čakajo na sestanek s starši tega 

otroka in bodo šele zatem lahko povedali več. 

 

Seja se je zaključila ob 18.30 uri. 

 

Maribor, 4.11. 2015  

 

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta staršev: 

Vesna Berlič      Vanja Knehtl Ropič 

 

 

 

 


