
  

Zapisnik 

6. redne seje članov Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica,  

ki je bila dne 22.3.2022 ob 17.00 v učilnici N20 

 
 

Prisotni: 17 predstavnikov staršev 

Opravičeno odsotni: 4 predstavniki staršev  

 

Dnevni red: 

  
1. Potrditev dnevnega reda 

2. Bralna pismenost  

3. Izvedba šole v naravi in sofinanciranje 

4. Valeta 

5. Izbor fotografa 

6. Pregled in posodobitev poslovnika Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica 

7. Razno  

 

 

K TOČKI 1  
Predsednica Sveta staršev je po uvodnem pozdravu predstavila dnevni red, ki so ga člani soglasno potrdili. 

Sledilo je nadaljevanje seje.  

 

K TOČKI 2 

Ravnateljica je bila povabljena k predstavitvi bralne pismenosti. Na kratko je predstavila, kaj je bralna pismenost 

in poudarila pomen, da vse izhaja iz bralne pismenosti. Le-ta je ključna kompetenca, ki posamezniku omogoča 

vključevanje v socialno okolje in predstavlja temelj za vse ostale pismenosti. 

 

Ravnateljica je podala nekaj rešitev za izvedbo bralne značke za učence, ki še te niso naredili - učencem je 

odprta možnost, da lahko opravijo bralno značko »za  nazaj«. Ta predlog je bil pri učencih zelo dobro sprejet.  

 

Izražena je bila prošnja, da ravnateljica po posvetu s socialno službo in prejšnjo ravnateljico, v času katere je 

bila anketa tudi izvedena, na naslednji seji predstavi rezultate ankete bralne pismenosti za našo šolo. 

 

S strani staršev je bila izražena želja oz. predlog, da bi bila šolska knjižnica oprta čim več in ne samo pred in po 

pouku, da bi lahko imeli učenci več možnosti za izposojo in vračilo knjižničnega gradiva.  

 

K TOČKI 3 

Ravnateljica je predstavila v letošnjem šolskem letu izvedene šole v naravi in sicer:  

 

Zimska šola v naravi na Rogli, za učence 5. razreda 

Šola v naravi na Rogli je bila uspešno izvedena. Veliko učencev (22) si je smučarsko opremo sposodilo v šoli. 

Šola je imela dva sklopa učenja smučanja – dopoldan in popoldan. Učenci so bili na predavanju seznanjeni o 

smučarskih pravilih, deležni so bili veliko lepih in zanimivih dogodkov: družabni večeri, adrenalinsko 

sankanje, nočni pohod, športne igre v dvorani, kino, smučarsko zabavo v diskoteki hotela…. 

 

Predstavljena je bila specifikacija stroškov na učenca: 

220,00€ - 85,00€ (prispevek MIZŠ) = 135,00€ 

 

Zimska šola v naravi na Kopah, za učence 6. razreda 

Tudi ta šola v naravi je bila izvedena uspešno in tudi v tej šoli si je veliko učencev (24) sposodilo smučarsko 

opremo v šoli. Učenci so bili razdeljeni v 5 skupin, 3 skupine od teh je bilo začetnikov. Smučanje se je 

izvajalo v dveh sklopih – dopoldan in popoldan, v mehurčkih. 

Učenci so bili prisotni na predavanju iz smučarskih pravil, imeli so družabni večer, nočni pohod, filmski 

večer, sprehod, smučarsko zabavo, pisali pa so tudi razglednice.  

 

Predstavljena je bila specifikacija stroškov na učenca: 



  

206,00€ - 76,00€ (prispevek MIZŠ) = 130,00€ 

 

Obe šoli v naravi sta tako bili stroškovno zelo primerljivi. 

Za novo šolsko leto imamo termin na Rogli že zagotovljen, dogovori za termin na Kopah pa še potekajo.  

 

Drugo leto pa bo izvedena tudi naravoslovna šola v Bohinju, tudi zanjo je termin že dogovorjen oz. rezerviran. 

 

Pravkar pa poteka tudi šola v naravi za učence 7. razreda in sicer v Kobaridu, kjer se prav tako vse odvija po 

načrtovanem planu. 

 

S strani predstavnice 6. razreda je bila zelo pohvaljena dobra izvedba šole v naravi.  

 

 

Predsednica ob tem predstavila pobudo OŠ Laporje (ki jo je Svet staršev prejel v dopisu po pošti), da bi se v 

zvezi s sofinanciranjem šol v naravi obrnili tudi na občino.  

Z dvigom rok so člani pobudo potrdili in sprejeli sklep. 

 

SKLEP 1:  

Pridružili se bomo pobudi za sofinanciranje šol v naravi tudi s strani občine. 

 

K TOČKI 4: 

Ravnateljica je pojasnila, da je po Letnem delovnem načrtu plan izvedbe valete 15.6.2022 in sicer »v živo«, če 

bo situacija to dopuščala. Pripravlja se 8 plesov, učenci vseh 3 oddelkov pripravljajo filme po oddelkih, na 

valeti bo prav tako nagovor ravnateljice, podelitev spričeval, priznanj in pohval. Program bo vključeval seveda 

tudi ples učencev ter skupen zaključek s starši. Za učence bo sledila večerna zabava z lučkami v telovadnici 

šole. 

 

Glede pogostitve je bil predlog ravnateljice svečana pogostitev v jedilnici šole, s strani šolske kuhinje ki je bil 

sprejet. 

 

Izražena je bila pohvala staršev za izvedbo lanske valete, ki je pustila v njih nepozabne spomine.  

 

K TOČKI 5: 

Ravnateljica je predstavila dve ponudbi za fotografiranje valete (Foto Čerič in Foto Brbre). 

Člani so, glede na profesionalnost obeh ponudnikov, izbrali cenejšega, to je Foto Brbre.  

 

Za zaključno fotografiranje po razredih ob koncu šolskega leta pa bi dali možnost obema fotografoma, če 

bosta imela primerljivo ceno. 

 

SKLEP 2: 

Pri izbiri fotografa za zaključno fotografiranje po razredih ob koncu šolskega leta izberemo oba 

ponudnika, če bosta imela primerljivo ceno, drugače pa najcenejšega. 

 

K TOČKI 6: 

Predsednica je povabila člane k podaji predlogov za spremembo dosedanjega Poslovnika Sveta staršev. 

Predlogov ni bilo. 

 

SKLEP 3: 

Gospod Repolusk Luka pregleda Poslovnik Sveta staršev in pripravi predloge za spremembe.  

 

 

K TOČKI 7: 

Izpostavljeno je bilo vprašanje glede prestavitve plavalnega tečaja iz konca 3. razreda na začetek 4. razreda – 

ali bo to ostala praksa? 

Pomočnica ravnateljice je zagotovila, da bo letos temu zagotovo tako, za naprej pa se lahko tudi drugače 

določi. Se pa je septembrski termin (na začetku 4. r.) izkazal za boljšega, saj je takrat vreme bolj stabilno, 

učenci pa so tudi zaradi preteklega poletja, bolj navajeni na vodo.  



  

 

Izražena je bila problematika glede nadomeščanja matematike, kot generalni problem. Učitelji s pri 

nadomeščanjih veliko menjavajo, posledično s tem pri učencih ni pravega znanja.  

 

Ravnateljica je pojasnila, da je bil takoj ob nastali situaciji, podan razpis, na katerega učitelja za matematiko 

nismo dobili. Glede na okrožnico ministrstva, kjer je do konca šolskega dovoljeno za poučevanje uporabiti 

tudi študente, sedaj pouk matematike odsotne delavke pokriva študentka, ki pouk kvalitetno izvaja, je zelo 

dosegljiva in odzivna. 

Vodstvo se trudi, da je pouk matematike strokovno pokrit. 

 

Predlog s strani predstavnikov staršev je, da se za pomoč za rešitev vodstvo šole obrne na MIZŠ. 

 

G. Hren je, kot predstavnik Sveta staršev v Svetu zavoda posredoval sprejet predlog na zadnji seji Sveta 

zavoda, da bi v bodoče imeli najprej seje Sveta staršev in nato seje Sveta zavoda z namenom, da bi lahko 

vprašanja in pobude s strani Sveta staršev, obravnavali na sejah Sveta zavoda.  

 

Prav tako je bilo izpostavljeno vprašanje glede učbenikov in delovnih zvezkov za novo šolsko leto – ali se 

pričakujejo kakšne spremembe, ali bo kakšna predstavitev učbenikov in ali se kaj razmišlja v smeri uvedbe 

uporabe več delovnih zvezkov.  

Ravnateljica je na to pojasnila, da imamo predstavitve posameznih založb in da se strokovnim aktivom 

prepusti presoja glede izbire.  

 

Glede vprašanja, kako daleč je gradbeno dovoljenje za prizidek šole, je ravnateljica pojasnila, da je bila v stiku 

z občino, kjer so pojasnili, da je le – to v pripravi. 

 

Glede roditeljskih sestankov je bil izražen problem v prekrivanju datumov sestankov v različnih razredih, kar 

predstavlja težavo pri starših, ki imajo učence v različnih razredih.  Podan je bil predlog, da se roditeljski 

sestanki porazdelijo na različne dneve.  

 

Na vprašanje predstavnika 1. razreda, ali je plavalni tečaj obvezen, je pomočnica ravnateljice pojasnila, da na 

plavalni tečaj gredo vsi učenci,  ni nobene delitve in poteka v sklopu pouka. Na temo plavalnega tečaja bo tudi 

organiziran roditeljski sestanek. 

 

Izražena je bila pobuda staršev, da se poročilo o porabljenih sredstvih Mavrične zakladnice objavi na spletni 

strani. 

Ravnateljica je pojasnila, da se dogovarjamo o združitvi Mavrične zakladnice in Šolskega sklada z namenom 

in da bo na to temo še organiziran sestanek. 

 

Izpostavljeno je bilo vprašanje glede uravnoteženosti učencev priseljencev na obeh šolah (2. OŠ Slovenska 

Bistrica in OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica) in prošnja ravnateljici, da se s sosednjo šolo dogovori 

za uravnoteženo razdelitev učencev priseljencev na obeh šolah. 

 

SKLEP 4: 

Ravnateljica se dogovori za uravnoteženo razdelitev učencev priseljencev na obeh šolah.  

 

 

Ravnateljica je sejo zaključila z besedami, da sodelovanje s Svetom staršev vidi tako, da bi bili drug drugemu 

dober kritični prijatelj, se podpirali in si medsebojno pomagali, saj je vsem skupen en in isti cilj - delati v dobro 

otrok in v dobro zavoda.  

Zato pričakuje povezano delovanje in sodelovanje. Povedala je, da bo spoštovala vsa mnenja članov, prav tako 

predloge in pobude, saj si želi, da naš zavod raste in se razvija. Pomembno je, da se na sejo Sveta staršev pride 

z mnenjem tistih, ki jih člani zastopajo. Izrazila je zaupanje in prepričanje, da bo sodelovanje s skupnimi 

močmi in dobrimi namerami, resnično tudi uspelo. Zelo vesela pa bo tudi obojestranske pomoči in podpore, 

saj bo le tako možno najti skupne rešitve. 

Pohvalila je  pripravljenost in se hkrati zahvalila za že vnaprej poslana vprašanja o temi, ki je bila 

obravnavana na seji z željo, da bi bilo tako tudi v prihodnje.  



  

Vesela bi bila, da se na svetu dorečene zadeve in sprejeti sklepi s strani članov tudi podprejo in zagovarjajo. 

Za dorečene stvari pa se seveda pričakuje, da se jih s strani vseh tudi upošteva. 

 

 

 

 

Seja Sveta staršev je bila zaključena ob 18.50. 

 

 

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta staršev: 

 

Andreja Koren        dr. Špela Korent Urek  

         

 


