
Zapisnik 44. seje Sveta staršev z dne 28. 5. 2015 ob 17. uri 

 

Prisotni člani sveta staršev: Mario Antunović, Mateja Havlas, Jasna Nagode, Simona 

Cvetko, Alen Birsa, Ema Dornik, Janko Fras, Eva Roškarič, Barbara Hebar, Mojca Bobinski 

Bihar, Vesna Lahovnik, Simona Smajić, Nikolaj Šiško, Pavla Premoša, Darja Štruc 

Odsotni člani sveta staršev: Saša Rojko, Sašo Mernik  

Ostali prisotni: Lučka Lazarev Šerbec, Jelka Golob, Miroslav Gomboc 

 

Po kratkem pozdravnem nagovoru predsednice sveta staršev  se je pričela seja z ugotovitvijo, 

da je SŠ sklepčen, saj je prisotnih 15 članov. 

Sklep št. 1: Prisotni člani SŠ zagotavljajo sklepčnost seje. 

Predsednica sveta staršev je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 43. seje 

2. Predstavitev in potrditev cen delovnih zvezkov za šol. leto 2015/2016 

3. Potrditev pravil šolskega reda OŠ borcev za severno mejo Maribor 

4. Pregled dela in LDN 2014/2015 

5. Novosti za načrtovanje dela v šol. letu 2015/2016 

6. Predlogi, vprašanja, pobude. 

Sklep št. 2: Člani SŠ soglasno potrdijo dnevni red 

AD 1/ 

Pregled in potrditev zapisnika 43. seje. 

Sklep št. 3: Člani SŠ soglasno sprejmejo zapisnik 4. seje SŠ. 

AD 2/  

Sklep št. 4: Člani SŠ soglasno potrdijo cene del. zvezkov za leto 2015/2016  

AD 3/ 

Gospod Gomboc je predstavil zadnje dopolnitve Pravil šolskega reda OŠ borcev za severno 

mejo Maribor, npr.: 

- snemanje in izbris posnetkov, prijava policiji v primeru nasilja in ostalih kaznivih dejanj;  

- vzgojni ukrepi v času zaključne ekskurzije, če ni mogoče zagotoviti varnosti ostalih učencev 

oz. pričakovati upoštevanja navodil.  

-ukrepi v primeru lažnih opravičil in neopravičenih izostankov, ter izjemnih izhodih učencev - 

odloči razrednik.  



-gibanje staršev in obiskovalcev šole v pop. času je omejeno, starši počakajo pri mali 

garderobi 

- raba telefonov, učiteljev in učencev: učenci naj telefone puščajo v omaricah, a so nekateri 

starši izpostavili vidik varnosti. 

-ugovor na vzgojni ukrep s strani staršev rešujemo hierarhično. Pomembno, da je o situaciji 

obveščen tudi razrednik. 

- dežurstvo: v hišnem redu imamo zapisano :  

 En dežurni učenec in informator/ka , 

 Dva dežurna učenca, brez informatorja/ke.  

 

 

Sklep št. 5: Šola (razrednik ,učitelji- razredni učiteljski zbor in pedagoška konferenca) 

odloči kdaj gre kateri učenec na izlet.   

(1 starš proti, ostalih 14 prisotnih glasovalo za).  

Sklep št. 6: Člani SŠ soglasno potrdijo Pravila šolskega reda 

AD 4/ 

Obisk Hiše eksperimentov nadomesti sklep za izvedbo dneva dejavnosti iz zapisnika iz dne 

28. 1.  

Sklep št. 7: Člani SŠ so bili seznanjeni z izvajanjem LDN 2014/15. 

Sklep št. 8: Člani SŠ so bili seznanjeni s spremembami LDN 2014/15  in jih potrjujejo. 

(Obisk Hiše eksperimentov nadomesti sklep za izvedbo dneva dejavnosti iz zapisnika iz dne 

28. 1. 2015). 

AD 5/ 

Zdrav življenjski slog bo tudi (verjetno – Zavod Planica in MIZŠ delata na tem) v naslednjem 

šolskem letu. 

MOM se je odločila, da bo še v naprej financirala fakultativni pouk nemščine in 

računalništva, ostane pa na   dosedanjem obsegu ur. Neobvezni izbirni predmet je ocenjen, 

fakultativa pa ne  ter je tako dostopna širši množici učencev.  

Ostanejo tudi neobvezni izbirni  predmeti v 4. in 5. razredu, in sicer ponudimo predmet   

šport.  

Prvi tuj jezik angleščina  v 2 razredu se bo izvajal v šol.l. 2015/16, šola je bila izbrana s strani 

MIZŠ.  

Podaljšano bivanje ostane v enakem obsegu kot  letos, vpisanih 46 otrok v prvem razredu. 

Znižanje sredstev za interesne dejavnosti.  

V pripravi je sprememba zakona o vzgoji in izobr. ZOFVI, tako bodo lahko učitelji  v šol. l. 

2015/16  izvajali obveznosti v obsegu 40% ure, za kar sicer niso usposobljeni, jim pa 

manjkajo ure .  

Za popestritev šolskega pouka obstaja možnost obiska kakšne ustanove, npr. ogled pralnice v 

bolnišnici, a je za tovrstne dejavnosti malo posluha/interesa. 

 

Sklep št. 9: Člani SŠ so bili seznanjeni z novostmi za načrtovanje dela v šol.l. 2015/16 



AD 6/ 

-Rdeči križ Drago Kobal so poslali apeli, da se starši o. njihovi sorodniki združijo in aktivirajo 

delovanje RK na nivoju mestne četrti – RK Heroja Vojka. Pred prvim roditeljskim sestankom 

se  z g. Razborškom  izpelje  krajši sestanek, da morebiti predstavi apel vsem staršem na 

prvem sestanku. 

 

-Za prvi roditeljski sestanek,predlagamo  vsebine, ki se ne bi ponavljale iz prejšnjih let. Varna 

pot v šolo in nazaj pa je vsebina, ki bi bila zanimiva le za prvošolčke. 

 

-Zbiranje starega papirja je v bodoče mogoče le na razred, saj šola ne sme drobiti na 

posameznika, si pa lahko zbrane količine zabeleži vsak posameznik (100 kg= 7 eur). Višek 

zbranega denarja se bo namenil v šolski sklad.  

 

- Valeta je brezplačna, vse kot do sedaj. 

 

- Roditeljski sestanki so namenjeni staršem (brez otrok). 

 

- E-asistent, vlagajo trud za e-hrambo, do realizacije bodo dnevniki natisnjeni. 

 

- Starši so opozorili, da je za tekmovanja npr. logika, Cankarjevo ipd. priprave organizirati 

dovolj zgodaj. 

 

Sklep št. 9: Člani SŠ so  sprejeli in potrdili odločitev, da se naslednje šolsko leto(2015/16) 

zbira papir  na razred in za šolski sklad (sredstev iz šolskega sklada so namenjena za 

pomoč otrokom iz  socialno šibkih družin). 

Seja sveta staršev je bila zaključena ob 18.30 uri. 

Zapisala                      Predsednica sveta staršev 

Ema Dornik                    Mojca Bobinski Bihar 


