
















Nogometno igrišče: 
-  najem nogometnega igrišča za eno uro je 18€ v šol. 1. 201512016. 

 
Cene ne vsebujejo DDV, ker nismo DDV zavezanec. 

 

AD7/  
Predlogi, vprašanja in pobude. 

 

Pri tej točki imajo člani SŠ naslednja vprašanja: 
 

1.  Predstavnico 6. A razreda gospo Štrucl zanima, kaj je z vračilom denarja za omarice, 

ki je bil pobran v 2. razredu? 
Gospa ravnateljica ji poda odgovor, da se denar za omarice ne vrača, ker je ta denar za 
obrabnino omaric. Pove, da je bil na 19. seji SZ dne 17. Septembra 2009 sprejet sklep 
glede obrabnine šolskih omaric, ki še danes velja, saj ni bilo glede tega nobenih 
sprememb. 
  
2.  Predstavnico 3. B razreda zanima, na katero učiteljico se lahko otroci obrnejo sedaj, 

ko je učiteljica Štefka Pšeničnik na bolniški?  
Gospa ravnateljica ji odgovori, da se v tem času lahko otroci obrnejo na učiteljico Natašo 
Miteva. 

 
Predsednica SŠ gospa Mojca Bobinski Bihar je pri tej točki predlagala izvolitev novega člana 

(predstavnika) Sveta staršev v Svet zavoda namesto gospoda Šiška. Člani Sveta staršev so se 

odločili, da bodo volitve javne. Predlagata se dve članici Sveta staršev in sicer ga. Darja 

Štrucl in gospa Eva Roškarič. Člani Sveta staršev z dvigom rok glasujejo za posamezno 

članico. Gospa Darja Štrucl je prejela 4 glasove, gospa Eva Roškarič pa 11 glasov. Na podlagi 

volitev se sprejme sklep, da je gospa Eva Roškarid nova članica v Svetu zavoda. 
 
Sklep št. 29: Člani sveta staršev so z večino glasov sprejeli in potrdili gospo Evo 

Roškarič za novo članico v Svetu zavoda. 

 

AD 8/  
Analiza NPZ za šolsko leto2014/15 (priloga v LDN na straneh od 119 do 138). 
 
Gospa Jež predstavi analizo NPZ za angleški jezik, gospa Barbarič predstavi analizo NPZ 

za slovenski jezik, gospa Gaber Pavlović predstavi analizo NPZ za DKE in gospa Golob  
predstavi analizo NPZ za matematiko. Učiteljice povedo, da so bili dobri rezultati pri 

naštetih predmetih. 

 

Sklep št. 30: Člani SS so soglasno sprejeli in potrdili analizo NPZ za šol. leto 2014/2015 

v predlagani vsebini. 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 18.45 uri.  

 

 

 Zapisala  Predsednica Sveta staršev  

 Poslovna sekretarka  Mojca Bobinski Bihar. 1.r. 

 Sandra Lešnik, l.r. 


