
 ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2012/13 z 

dne 24. 9. 2012 ob 17.30 uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča 
 
Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnica Julijana Kranjčec, psiholog 
Vladimir Sepič, predstavniki strokovnih aktivov  

 
Odsotni: 4. B, 8. A 
Sejo vodil:predsednik sveta staršev 
Zapisnikar: Rjabina Hočevar 
 
Priložena lista prisotnih in priloge k dnevnemu redu so sestavni deli tega zapisnika.  
 

DNEVNI RED:  
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o delu staršev v š.l.2011/12. 
2. Novi predstavniki v svetu staršev. 
3. Volitve predstavnikov staršev v svet šole. 
4. Poročilo o vzgojno-izobraževalnih rezultatih v š.l.2011/12. 
5. Poročilo o delovanju šolskega sklada. 
6. Poročilo o rezultatih NPZ (vodje aktivov). 
7. Pobude, pripombe, mnenja staršev. 
8. Predstavitev osnutka letnega delovnega načrta za š.l.2012/13. 

 
Ad1) 
Na dnevni red in zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb, zato je bil sprejet 
Sklep 1: zapisnik 4. seje se potrdi in obesi na šolsko spletno stran. 
 
Predsednik na kratko predstavi poročilo o delu sveta staršev za preteklo šolsko leto. 
Sprejet je bil  

Sklep 2: poročilo se sprejme. 
 

Ad2) 
Predsednik je predstavil nove predstavnike v svetu staršev in jim izrekel dobrodošlico. 
 

Ad3) 
Predstavniki so tajno volili predstavnike staršev v svet šole. Predlagani kandidati so: 

1. Katarina Mustafić 
2. Marjan Režek 
3. Franc Srnec 
4. Jože Grdadolnik 
5. Borut Velušček 

 
Oddanih je bilo 17 (od 19) glasovalnih lističev, vsi so bili veljavni. 

Po preštetih glasovnicah je bilo ugotovljeno, da so novi predstavniki v svetu šole naslednji trije 
kandidati: 

1. Katarina Mustafić 
2. Marjan Režek in 
3. Franc Srnec 

 
Sprejet je bil 
Sklep 3: novi predstavniki staršev v Svetu šole so K. Mustafić, M. Režek in F. Srnec za obdobje od 
oktober 2012 do oktober 2016. 
 

Ad4) 
G. Sepič je na kratko predstavil zaključno poročilo o učno-vzgojnih rezultatih 2011/12. 
Učni uspeh je bil 98,84%, 5 učencev razred ponavlja.  

Na poročilo, ki je priloga zapisniku, ni bilo pripomb, zato je bil sprejet  
Sklep 4: zaključno poročilo 2011/12 se sprejme. 
 

Ad5) 
G. Sepič je predstavil poročilo o delovanju šolskega sklada v š.l. 2011/12 in ponovno izpostavil, da so 
sredstva namenjena pomoči učencem iz socialno ogroženih družin, nadstandardne opreme, 
financiranje dejavnosti oddelka, skupine učencev ali za posameznega učenca…(priloga). 
Sprejet je bil 
Sklep 5: poročilo o delovanju šolskega sklada se sprejme. 



 

Ad6) 
Ravnateljica je na kratko obrazložila namen NPZ (priloga), predstavnik 1. A pa je dal pobudo, da bi na 

šoli izvajali kot krožek, oziroma izbirno vsebino »Kako se naučiti brati«, g. Sepič pa je poudaril, da smo 
na šoli že od 1. razreda naprej osredotočeni na branje. Imamo tudi kar nekaj projektov na to temo. 
G. Grdadolnik je dal pobudo, da bi tudi svet staršev apeliral na Aktiv sveta staršev v zvezi s samim 
namenom NPZ. Vsekakor naj bi šlo za izboljšanje in spremembo ciljev. 
Ravnateljica je glede na pobudo starše  6. razreda o primerjalnih rezultatih NPZ z drugimi šolami  tudi 
poudarila, da se po pravilniku podatki in analize o dosežkih NPZ ne smejo uporabljati za razvrščanje 
šol. 
 
Sprejet je bil 
Sklep 6: poročilo o rezultatih NPZ se sprejme. 
 

Ad7) 
1.A Zadovoljni s sprejem prvošolčkov, učiteljicami in projektom Vrednote. 
1.B Brez pripomb. 
2.A Brez pripomb, razen prevoza Tomačevo. Ravnateljica je povedala, da je na MOL poslala vabilo na 
današnjo sejo, vendar ni bilo odziva. G. Grdadolnik bi posredoval na Aktiv sveta staršev ljubljanskih 
šol kompletno dokumentacijo v zvezi s šolskim okolišem, saj je tu največji problem. 
2.B) Brez pripomb, so se pa pogovarjali, da bi v razredu uvedli razredne urbane. Ravnateljica ni za ta 
predlog, saj želi, da bi se otroci že od malega navajali na odgovornost in samostojnost. 
3.A Brez pripomb, v razredu sta dva nova učenca. 
3.B) Brez pripomb, pohvala vsem. 
4.A) Tabor je super uspel, pohvala učiteljicam. 
5.A) Zadovoljni s taborom in učiteljicama. Pripomba le na interesne dejavnosti, pogrešajo jezike. 
Ravnateljica je povedala, da imamo zunanjega izvajalca ABIS. 
9.A) Brez pripomb, otroci so se navadili na združitev (združitev in 3 v 2 razreda). 
5.B) Pripomba na izbiro obšolskih dejavnosti. Na dnevnem redu manjka točka »Razno« in poročilo 
Aktiva sveta staršev ljubljanskih OŠ. Želijo si e-naslove predstavnikov v svetu staršev. 

Sprejet je bil  
Sklep 7: e-naslove bomo poslali. 
6.A) Brez pripomb. 
6.B) Brez pripomb, pohvala učiteljici. 
7.A) Brez pripomb. 
7.B) Brez pripomb. 
8.A Brez pripomb, v razredu imajo enega novega učenca iz 8.B, kar se je izkazalo za dobro potezo. 
8.B) Razred ima občutek, da imajo na šoli »slab sloves« in si želijo, da bi se to spremenilo. Pohvalno je, 
da je bilo na roditeljskem sestanku kar 16 od 19 staršev. Ravnateljica je povedala, da gredo po novem 
učenci v primeru bolezni domov v spremstvu staršev ali drugih odraslih. 
8.C) Brez pripomb. 
9.B) Brez pripomb. 
 

Ad8) 
Ravnateljica je na kratko povzela LDN 2012/13, ki so ga vsi predstavniki že predhodno dobili kot 
prilogo vabilu, obešen pa je tudi na šolski spletni strani. 
 
Predstavniki niso imeli vprašanj, zato je bil sprejet 
Sklep 8: LDN 2012/13 se sprejme. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.05 uri. 
 
 
Zapisnik napisala:       Predsednik: 
Rjabina Hočevar       Marjan Režek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


