
OŠ IG  

SVET STARŠEV 

Troštova 24, 1292 Ig 

 

 

ZAPISNIK SEJE Z DNE 27.9.2016 ob 18.uri v zbornici OŠ Ig 

 

Odsotni člani: podatek pri predsednici sveta staršev 

gostje na seji: Andreja Župec, Danica Blažič, Jolanda Španinger, Tina Mržek, Biserka V. Malnar 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 

2. Sestava sveta staršev 

3. Volitve predsednika sveta staršev in namestnika 

4. Seznanitev s poslovnikom sveta staršev in predpisi s področja OŠ 

5. Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda 

6. Letno poročilo o VI delu v šol. letu 2015/2016 

7. Letni delovni načrt 2016/2017 

8. Mandat upravnega odbora šolskega sklada 

9. Prispevki staršev in način plačevanja 

10. Aktualno 

 

AD1 

Ravnateljica pove, da je bil predlog, da se staršem na prvem roditeljskem sestanku posreduje 

položnice za prispevek v šolski sklad  in jih ponovno seznani z možnostjo pridobitve sredstev iz 

šolskega sklada, realiziran. 

Pomočnica ravnateljice ga. A. Župec povzame vse aktivnosti, ki so bile realizirane v zvezi s pobudami 

in opažanji nekaterih staršev glede problematike prevozov. Ravnateljica še pove , da je  na občino 

posredovala  dopis s prošnjo,  da občina postori vse, kar je v njeni moči glede  varnosti otrok na 

avtobusih.  

Sklep: ga. Darija Mavec pripravi in posreduje pisni zapis celotne  problematike, ki jo v zvezi s prevozi 

opažajo starši, in ga posreduje predsednici sveta staršev. 



Glede pritožbe enega od staršev v zvezi s prehrano (makaroni s sladkorjem): ravnateljica oz. vodja 

šolske prehrane preveri zadevo še na matični šoli. 

AD2 

Predsednica sveta staršev prebere novo sestavo sveta staršev 2016/2017. 

AD3 

Za novo predsednico sveta staršev je predlagana in izvoljena ga. Petra Lipicer Stepan, za namestnico 

pa  ga. Mojca Ciber. 

AD4 

Ravnateljica pove, da so Pravila delovanja sveta staršev na spletni strani šole: 

www.osig.si/starsi/svet-starsev. Povzame bistvene člene. 

Posreduje informacijo o temeljnih aktih, ki zajemajo osnovnošolsko delo ter dostop do pridobitve 

želenih zakonov, pravilnikov, aktov …  (splet). 

AD5 

V svet zavoda so izvoljeni: ga. Petra Lipicer Stepan, g. Marko Schulz, g. Daniel Kuzma. 

AD6 

Na Letno poročilo o opravljenem delu v preteklem šol. letu ni pripomb. 

AD7 

Na Letni delovni načrt 2016/2017 ni  pripomb.  

Predlog: v navodila za izvajanje oz. prijavljanje na interesne dejavnosti naj bi v prihodnje vključili 

podatek, da se učenci s podružničnih šol lahko prijavijo tudi na dejavnosti, ki se izvajajo na matični ali 

kateri od drugih PŠ. (prevoz ni organiziran)   

AD8 

Za naslednji mandat (3-letni) so predlagani isti člani staršev kot v zdajšnjem. (g. Primož Pavšič, ga. 

Irena Tavželj, ga. Simona Stražišar Zupančič) 

AD9 

Na predlagane prispevke staršev ni pripomb, predlog se potrdi. 

AD10 

- dodatne garderobne omarice za učence na PŠ Tomišelj – obljuba, ki je bila dana v času 

opremljanja šole s strani Občine Ig – pobuda bo s strani šole posredovana na Občino, oz. 

vnešena v finančni načrt za 2017 

- učitelj kemije izpostavljen zaradi prakse, ker naj bi učenci morali sami zapisovati  snov v 

zvezke; 

Ravnateljica pozove starše, oz. predstavnico oddelka, kjer je ta težava izpostavljena, da se obrnejo 

najprej neposredno na učitelja predmeta, preverijo in pridobijo njegovo pojasnilo v zvezi z zapiski. V 

kolikor z njegovim  pojasnilom niso zadovoljni, oz. dvomijo v ustreznost učiteljevega ravnanja, o tem 

obvestijo razrednika, nato vodstvo šole in predlagajo skupni sestanek. Bo pa v konkretnem primeru 

http://www.osig.si/starsi/svet-starsev


ravnateljica o navedbah učencev  v čim krajšem času govorila z učiteljem, oz. pridobila njegovo 

pojasnilo.  

- škatla za copate za prvošolce naj se namesti nekje na matični šoli za tiste učence, ki bi imeli 

še en par copat na tej lokaciji – v izogib obveznosti prenašanja copat iz vrtca v šolo;  

- kritika na ravnanje učiteljice (učiteljev PB), ker učenci naj ne bi smeli prinesti oz. pojesti  v šoli 

svoje dodatne malice – pridobili bomo pojasnilo; tudi v takšnih situacijah ponovno svetujemo 

ustaljeno pot: najprej razgovor s konkretnim učiteljem itd.;  

- kritika na pozno obveščanje otrok na  PŠ Tomišelj (obvestila za učence) –  učenci jih 

prejemajo bistveno pozneje kot na  matični šoli (vodja PŠ bo obveščena in pozvana, da 

poskrbi, da obvestila učenci pridobijo v najkrajšem možnem času); 

- kritika  namestitve  učencev 1. razreda na lokacijo starega vrtca , ravno tako  neurejene 

okolice – brez igral, oz. zunanjih klopi za učence, na  izgled šole, ograditve  šole,  do sistema 

zaklepanja vhodov/ izhodov iz šole, … dvom v primernost predmetnih učiteljev za delo v pod. 

bivanju … 

Predlog:  namestitev igral v neposredni okolici starega vrtca 

Ravnateljica pove, da se je ograja postavila zaradi omejitve nadaljnjega uničevanja neposredne 

okolice šole in vrtne ute, ki je bila postavljena s sredstvi občine in staršev , kot tudi z vidika večje 

varnosti otrok, ko se dejavnosti izvajajo zunaj stavbe. Logistika zaklepanja šolskih vhodov pa je zajeta 

v hišnem redu. Predlog: naris puščic –smeri izhodov?  

Predmetni učitelji ustrezajo izobrazbenim pogojem za delo v pod. bivanju.  

- kritika  Občini Ig zaradi počasnega  odzivanja na ureditev igrišča na PŠ Golo ter  gradnjo 

prizidka k šoli (jedilnica, kuhinja, učilnice ...)  

- kritika na organizacijo prehrane (prehajanje na matično šolo ...) 

Ravnateljica pojasni, da se trudimo nuditi vsem staršem oz. otrokom toliko obrokov, kot jih želijo oz. 

potrebujejo, in ne le enega obroka dnevno, kar smo zakonsko obvezni storiti. To pa v naših dejanskih 

pogojih pomeni, da je nujno kosila načrtovati v različnih terminih. Razlog, zakaj ne kosijo prvošolci v 

svojih prostorih, je v tem, da žal nimamo prostorskih in časovnih možnosti priprave termoportov za 

prenos hrane.   

- predlog za organizacijo varstva učencev v tednu po končanem pouku (junij): 

možnosti: šola lahko ponudi prostor največ 1 teden po koncu pouka in teden pred začetkom, predlog 

za zagotovitev predvidenih sredstev za zunanje izvajalce varstva pa bomo  vnesli  v predlog 

finančnega plana šole za 2017 iz sredstev, ki jih zagotavlja  Občina Ig.     

- kritika na oblikovanje kombiniranega oddelka pod. bivanja (1 .in 3.raz.) 

- kritika/vprašanje: ali imajo učitelji pod. bivanja načrt dela v oddelku 

Ravnateljica pojasni, da imajo izdelan letni načrt in da o načrtovanih vsebinah lahko starši pridobijo 

informacije pri konkretnem učitelju. 

- kritika ene od predstavnic staršev na termin izvedbe odprtega dne šole (sobota, prosti petek) 

 Ravnateljica pojasni, da so ti dnevi s strani  staršev zelo podprti, da le v soboto lahko računamo na 

prisotnost staršev, da smo že poskusili s petkom, pa je bil odziv bistveno slabši. To potrdi tudi 

predsednica sveta staršev. 

- kritika na pozno objavo obvestila za ŠVN 7. RAZ. na spletni strani  



- kritika na ceno zadnje šole v naravi (8. raz.), ki se je precej povišala: ravnateljica razloži, da je 

temu botroval usip že prijavljenih otrok – na postavki avtobusni prevoz se cena v takšnem 

primeru dejansko poviša. V prihodnje bomo pozorni na delež vključenih otrok.  

 

Vodstvo šole sporoča in poziva starše, da skupaj pristopimo k pobudam za čimprejšnjo dograditev 

prizidka z jedilnico, dodatnimi garderobami in učilnicami. 

Seja je bila zaključena ob 21. uri.       

 

 

Zapisnikarica: Andreja Župec                                      Predsednica sveta staršev: Petra Lipicer Stepan   

 

(članom sveta staršev končno verzijo zapisnika posreduje predsednica sveta staršev) 

 


