
ZAPISNIK 

2.SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

 

Datum: 29.1.2019 

Čas: 17.00 – 18.30 

Kraj: Zbornica na OŠ Gustava Šiliha Maribor 

 

 

Prisotni člani: Lista prisotnosti je priloga zapisnika 

 

 

 

Vodstvo: 

 Ravnateljica ga. Milojka Sevšek 

 Vodja PP ga. Cvetka Kovačič 

 Vodja POPP ga. Pegi Zakrajšek Stergar 

 Pomočnica ravnateljice ga. Irena Čebular 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1.seje SS v šol. l. 2018/19 (objavljen na spletni strani) 

2. Pregled dela v prvi polovici šolskega leta 2018/19 

3. Aktualne informacije 

4. Pregled prispele pošte 

5. Pobude in predlogi 

6. Razno 

7. Soglasje o pravilniku o financiranju šole v naravi 

 

 

 

K točki 1 

Predsenica Sveta staršev, ga. Vanja Ropič, nas je lepo pozdravila. Soglasno, z dvigom rok, smo 

potrdili zapisnik prejšnje seje. 

Sklep 1: Z dvigom rok smo potrdili zapisnik 1. seje Sveta staršev. 

 

 

K točki 2 

Ga. Ropič je predala besedo ravnateljici šole. Ga. Milojka Sevšek nas je lepo pozdravila in predstavila 

pregled dela v prvi polovici šolskega leta 2018/19. Povedala je, da sta septembra bili izvedeni dve šoli 

v naravi. Oktobra smo imeli prireditev »Skupaj v jesen«. 22.10.2019 in 20.11.2019 je bil izveden 

nastop muzikla »Dekle, ki je ljubilo zvezdo«. Novembra je potekalo veliko različnih aktivnosti. 

Decembra smo imeli v avli šole bazar. Učenci so se na bazarju in tudi na božično- novoletni stojnici v 

Qlandiji preizkusili kot prodajalci. Skupina učencev je v času Miklavža obiskala dom upokojencev. 2 

učenca hodita 2x tedensko v Salon uporabnih umetnosti, kjer pomagata pri strežbi in pospravljanju. 

Skupina učencev je obiskala Perma kulturni inštitut Maribor. Povedala je, da se še bodo naprej trudili 

pri izvajanju programa socialne vključenosti. 3 učenci so se udeležili priprav na svetovne igre, ki bodo 

potekale v Abu Dhabiju. Gostili smo Varstveno delovni center Polž Maribor, prišli so se nam 

predstaviti. 

 

Povedala je, da je bila na temo strokovnega centra Kompas izvedena mednarodna konferenca, kjer so 

bili vključeni tudi učenci in da sta se v okviru strokovnega centra Kompas odprli knjižnici na Ptuju in 

v Slov. Bistrici. Poudarila je, da se je izkazala zelo velika potreba po takšnem strokovnem centru. 

 



Napovedala je prihajajoča dva dogodka: 

 alpski miting na Treh Kraljih (veleslalom) 14.2. – udeležila se ga bo skupina učencev – 

povabila je tudi štarše kot gledalce 

 proslava ob kulturnem dnevu 7.2. ob 10.30, na katero je vljudno povabila vse starše 

 

 

K točki 3 

Ravnateljica, ga. Milojka Sevšek, je vse prisotne člane prosila za pomoč pri iskanju donatorja za 

nabavo ekološke hrane za šolo od prej omenjenega Perma kulturnega inštituta Maribor. 

 

Povedala je, da je govorila z ministrstvom o počitniškem varstvu, ki ga šola izvaja in da so ji rekli, da 

ne bi smeli tega imeti na način kot ga imamo sedaj. Lahko bi imeli samo kot nadstandardni program, 

za katerega mora podati soglasje Svet staršev, potrdi pa ga Svet zavoda. Ko je gospe s katero je 

govorila  še enkrat podrobno razložila, da zaposleni za to ne dobijo posebaj plačila ampak da s tem 

spravijo noter ure, ki jim manjkajo, je pa dobila odgovor, da potem pa verjetno že ni nič narobe če šola 

to tako izvaja. Povedala je, da dokler ne dobi od ministrstva jasnega odgovora, da šola ni v prekršku, 

če bo to izvajala na način kot je do sedaj, nam ne more zagotoviti, da se bo torej počitniško varstvo 

tudi še napej izvedlo. Če se pa bo, bo potekalo termisko tako kot je bilo do zdaj. 

 

 

K točki 4 

Prispele pošte ni bilo. 

 

 

K točki 5 

Ga. Sonja Kerhe je odprla razpravo o prenosu delovnega mesta za Sončkove kolonije. Ga. ravnateljica 

ji je odgovorila, da se bo podrobneje o tem pozanimala, če bi se šola lahko tega posluževala. 

 

Kot že na prejšnji seji se je spet odprla razprava o organiziranju počitniškega varstva za naše otroke. 

Dogovorili smo se, da staršem razdelimo vprašalnik, s katerim bi ugotovili ali je med starši sploh 

potreba po varstvu skozi poletje.  

 

 

K točki 6 

Ga. Sonja Kerhe je povedala, da je izkupiček bazarja znašal 1470 €. 

 

Zaradi operativnih razlogov je izpadla točka dnevnega reda 7) . Soglasje k pravilniku o financiranju 

šole v naravi. Predsednica je vprašala ali se strinjamo, da damo omenjeno točko na dnevni red.  

Sklep 2: Z dvigom rok smo soglasno potrditi dodatno točko k dnevnemu redu.  

 

Sprejeli sklep, da dajemo kot Svet staršev soglasje za uvedbo nadstandardnih storitev. 

Sklep 3: Z dvigom rok smo potrdili soglasje za uvedbo nadstandardnih storitev. 

 

 

K točki 7 

Sklep 4: Z dvigom rok smo potrdili soglasje o pravilniku o financiranju šole v naravi. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.30 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                  Predsednica Sveta staršev: 

Barbara Mohorič                                                                     Vanja Ropič 

 



 

 

Maribor, 31.1.2019                        

 

 

 

 

 

 


