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SVET STARŠEV 

OSNOVNE ŠOLE  JANKA GLAZERJA RUŠE 

 

Datum: 3. 10. 2017 

 

ZAPISNIK 

1. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v 

ponedeljek, 2.10.2017, s pričetkom ob 18. uri v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: 

- Predstavniki zaposlenih: ravnatelj g. Ladislav Pepelnik, pomočnik ravnatelja g. Miro Jaušovec 

in pedagog g. Boštjan Ravnjak 

- Predstavniki Sveta staršev OŠ: lista prisotnih je sestavni del zapisnika 

 

Sejo je sklical ravnatelj OŠ Janka Glazerja Ruše g. Ladislav Pepelnik. 

 

DNEVNI RED: 

1. Uvodni pozdrav 

2. Ugotovitev sklepčnosti 

3. Poslovnik o delu Sveta staršev 

4. Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leti 2017/2018 

5. Pobude in vprašanja 

6. Seznanitev z zaključnim poročilom zavoda za preteklo šolsko leto 2016/2017 

7. Seznanitev z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2017/2018 

8. Predlogi cen prehrane, nadstandardnih programov in uporabo šolskih prostorov v šolskem letu 

2017/2018 

9. Razno 

 

K tč. 1 in 2 

Gospod ravnatelj je pričel s 1. sejo Sveta staršev, pozdravil navzoče in ugotovil, da je od 21 članov 

Sveta staršev na seji prisotnih osemnajst (18) članov, tako da je bila sklepčnost zagotovljena. 

(Seznam prisotnih je priloga k zapisniku.) 

 

K tč. 3 

Predstavniki Sveta staršev so bili seznanjeni s Poslovnikom Sveta staršev (v nadaljevanju besedila: 

Poslovnik). Gospod ravnatelj  predlaga, da se v Poslovniku spremeni pod točko I. Sestava sveta 

staršev, 3. čl. tako, da se v prvem odstavku črta drugi stavek. 
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SKLEP št. 1: Člani Sveta staršev so bili seznanjeni s Poslovnikom in soglasno sprejeli 

spremembe v Poslovniku: 

Pod točko I. Sestava sveta staršev, 3.čl. se spremeni prvi odstavek 3. čl., ki po novem glasi: 

»Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki 

ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.« 

 

K tč. 4 

S strani predstavnikov Sveta staršev so bili podani naslednji predlogi za konstituiranje vodstva Sveta 

staršev za šolsko leto 2017/2018: 

Predsednica: Barbara Jert 

Namestnik: Tine Zorko 

Zapisnikar: Anja Mišanović 

Predstavnica v komisijo za prehrano: Irena Jurič 

 

SKLEP št. 2: Člani sveta staršev so soglasno potrdili predsednico, namestnika, zapisnikarja in 

predstavnico za prehrano za šolsko leto 2017/2018. 

 

K tč. 5 

S strani predstavnikov staršev so bila podana naslednja vprašanja in pobude: 

 

- Predstavnik g. Matjaž Ravnjak predlaga, da se izvede dezinsekcija šolskih prostorov zaradi 

vse pogostejšega pojava uši. Ravnatelj pojasni, da šola redno izvaja vse potrebne ukrepe za 

varnost in zdravje in sodeluje z NLZOH, vendar pa dezinsekcija ne pride v poštev in apelira na 

starše za redno pregledovanje lasišča otroka ter ustrezno ukrepanje ob pojavu uši. 

 

- Predstavnica za prehrano ga. Jurič predlaga, da se v času kosila otroke razdeli na več skupin 

zaradi prevelikega števila otrok v jedilnici ob istem času. 

Ravnatelj pojasni, da so se zadeve uredile in logistično funkcionirajo. Pojasni, da se je 

povečalo število otrok s kosilom in da zaradi uvedbe obveznega tujega jezika v 3. razredu 

večina otrok konča s poukom ob istem času. Gospod Jaušovec pove, da razmišljajo tudi o 

uvedbi pričetka pouka 10 min prej. 

 

- Predstavnica ga. Andreja Krajnc pove, da je vse več pritožb glede neprimernega vedenja 

novega kuharja. Ravnatelj bo z omenjenim opravil pogovor. 

 

- Predstavnica ga. Barbara Jert predlaga ponovno uvedbo božičnega bazarja in tematskih 

prireditev v okviru šole (božično-novoletni ples, bazarji, pustno rajanje…) 

Ravnatelj pojasni, da že nekaj let šola organizira dobrodelni božični koncert in da se ostali 

nastopi učencev v dogovoru z učitelji izvajajo znotraj posameznih razredov. Pustno rajanje je 

organizirano v telovadnici, v času pouka, v popoldanskem času pa izvajajo pustovanje zunanji 

izvajalci. 

 

- Predstavnica 8. a razreda opozori na manjkajoče podstavke v garderobnih omaricah pri 

nekaterih učencih. Preverilo se bo število manjkajočih podstavkov in se jih nadomestilo. 
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- Predstavnica ga. Tina Jert je izrazila zaskrbljenost glede 3. izbirnega predmeta na NPZ - 

tehnika in tehnologija. Gospod ravnatelj pojasni, da 3. izbirni predmet določi Ministrstvo za 

šolstvo in šport. Gospod Ravnjak pove, da so na spletnih straneh Državnega izpitnega centra  

naloge preverjanj iz preteklih let in da bodo za učence prav tako izvedene dodatne 

pripravljalne ure. 

 

 

K tč. 6 

 

Gospod ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil z zaključnim poročilom zavoda za preteklo 

šolsko leto 2016/2017. Zaključno poročilo je priloga k zapisniku. 

 

Vse zadane naloge so bile v celoti izvedene. Izpostavi se izvedba 3. geografske olimpijade 

Jugovzhodne Evrope, za kar polovico zmanjšani vzgojni prekrški kot v preteklem letu in zelo dobri 

rezultati učencev na raznih tekmovanjih. 

 

SKLEP št. 3: Svet staršev se je seznanil z zaključnim poročilom zavoda za preteklo šolsko leto 

2016/2017. 

 

 

K tč. 7 

Gospod ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 

2017/2018, ki je priloga k zapisniku. 

 

Izpostavi se: 

- V letošnjem letu obvezen tuji jezik v 3. razredih 

- Izvedba generacijskega poklicnega testiranja osmošolcev (gre za prostovoljno testiranje, 

financirano s strani Občine Ruše. Test je objektivno merilo za ugotavljanje interesov otroka in 

poklice, ki tem interesom ustrezajo). 

- Sistematično uvajanje 8 krogov odličnosti 

- Šola v naravi za 2. razrede se bo letošnje leto izvajala v okviru 20 urnega plavalnega tečaja 

- Letošnje šolsko leto bosta 2 delovni soboti 

 

SKLEP št. 4: Svet staršev se je seznanil z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2017/2018. 

 

 

K tč. 8 

 

Predstavniki Sveta staršev so bili seznanjeni s Predlogom cen prehrane, nadstandardnih programov in 

uporabo šolskih prostorov v šolskem letu 2017/2018, ki je priloga k zapisniku. 

Cene prehrane ostajajo nespremenjene. Povišajo se le cene uporabe šolskih prostorov za 1,2 %. 

 

SKLEP št. 5: Svet Staršev se je seznanil s predlogi cen prehrane, nadstandardnih programov in 

uporabo šolskih prostorov v šolskem letu 2017/2018. 

 

 

K tč. 9 

 

Izpostavljeno je bilo vprašanje glede zadovoljstva s trenutnimi možnostmi parkiranja v času prihodov 

in odhodov otrok iz šole. Staršem je sicer omogočeno parkiranje na šolskem igrišču in se s takšnim 

načinom strinjajo, vendar si želijo dodatnih, optimalnejših parkirnih možnosti. Dvorišče je namreč 

odprto samo v dopoldanskem času in času govorilnih ur, v popoldanskem času pa takšen način 
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parkiranja ni možen, zaradi zasedenosti igrišča s strani otrok v podaljšanem bivanju. Poda se pobuda, 

da se s situacijo seznani Občino Ruše. 

 

SKLEP št. 6: Svet staršev ugotavlja, da so trenutne možnosti parkiranja v dopoldanskem in 

popoldanskem času še v meji dopustnega, oz. sprejemljive, vendar ne optimalne. Zato 

apeliramo na vodstvo Občine za čim hitrejšo ureditev odkupa zemljišč ter ureditev ustreznih 

parkirnih mest ter igrišča za otroke. 

 

Gospod Jaušovec pove, da bodo starši učencev 3., 6. in 8. razredov v prihajajočih dneh obveščeni o 

datumih sistematskih pregledov. 

 

Seja zaključena ob 20.05 uri. 

 

 

Zapisala:                             Predsednica Sveta staršev:                                                                          

Anja Mišanović, l.r.        Barbara Jert 

          

 


