
ZAPISNIK 47. SEJE SVETA STARŠEV Z DNE 15.12.2015 OB 18.00 URI

Prisotni člani Sveta staršev: Mirela Auer, Pavla Premoša, Mateja Havlas, Simona Cvetko, Alen Birsa, Ema Dornik, 
Tea Koračin, Nataša Pokeržnik, Barbara Hebar, Mojca Bihar Bobinski, Gaber Rudolf, Rosvita Najžar.

Opravičeni odsotni: Jasna Nagode, Darja Štrucl, Eva Roškarič.

Ostali odsotni: Maja Štefanec, Mario Antunović, Janko Fras.

Ostali prisotni: ravnateljica ga. Lučka Lazarev Šerbec, ga. Jelka Golob, predsednik Sveta zavoda g. Boštjan Kamenšek
in predstavnica OŠ BSM v Aktivu sveta staršev mariborskih osnovnih šol dr. Alenka Lipovec.

Po kratkem pozdravnem nagovoru predsednice Sveta staršev se je pričelo zasedanje z ugotovitvijo, 
da je Svet staršev sklepčen, saj je prisotnih 12 članov.

Sklep št. 1: 
Prisotni člani Sveta staršev zagotavljajo sklepčnost seje.

Predsednica Sveta staršev poda predlog dnevnega reda:
DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 46. redne seje.
2. Poročilo o delu aktiva Sveta staršev mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ) – dr. Alenka 

Lipovec.
3. Projekt Dvajset za dvajset – 21.12.2015
4. Poročilo oz. predstavitev donacije z Božičnega bazarja
5. Predlogi, vprašanja in pobude.

Sklep št. 2: 
Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli in potrdili dnevni red v predlagani vsebini (12 

za, 0 proti).

AD1/
Pregled in potrditev zapisnika 46. seje (priloga).

Sklep št. 3
Člani Sveta staršev so sprejeli in potrdili zapisnik 46. seje Sveta staršev v predlagani 

vsebini (12 za, 0 proti).

AD2/
Poročilo o delu aktiva Sveta staršev mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ)- dr. Alenka Lipovec

Gospa dr. Alenka Lipovec predstavlja OŠ BSM v ASSMOŠ. Ga. dr.  Lipovec najprej predstavi 
začetke, poslanstvo in delo ASSMOŠ.

24. 4. 2008 so predstavniki Svetov staršev 17-ih mariborskih osnovnih šol ustanovili ASSMOŠ. Aktiv je 
prostovoljna, neformalna oblika sodelovanja predstavnikov Svetov staršev mariborskih osnovnih šol.
Namen ustanovitve Aktiva je opozarjati in pospeševati reševanje problemov, ki se nanašajo na 
osnovnošolsko izobraževanje in vzgojo naših otrok. Povezati skušajo institucije, ki delujejo na tem področju,
ter spodbuditi njihovo sodelovanje z željo, da se njihovo mnenje upošteva pri spremembah zakonodaje in 
drugih dogodkov, ki vplivajo na delovanje osnovnih šol.

Poslanstvo ASSMOŠ opiše kot aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranje udeležencev 
mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozarjajo in predlagati želijo spremembe za dvig 



kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah. Aktiv je ustanovni član Zveze 
aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS).

V okviru  ASSMOŠ predstavniki šol organizirajo srečanja predstavnikov svetov staršev osnovnih šol, ki 
sodelujejo v aktivu; spoznavajo stanje in probleme na posameznih osnovnih šolah; izmenjujemo informacije 
o načinu organiziranosti oziroma delovanju svetov staršev na posamezni osnovni šoli; pridobivajo mnenja 
vseh staršev posamezne šole, tudi s pomočjo anket in jih oblikujemo v enotna stališča, naslovljena na 
ustrezne ustanove in ministrstva; sprejemajo pobude in predloge predstavnikov svetov staršev s področja 
izobraževanja in vzgoje na področju osnovnega šolstva in oblikujejo skupna stališča ali sklepe v zvezi s 
pobudami in predlogi predstavnikov svetov staršev; razpravljajo o aktualnih problemih vzgoje in 
izobraževanja; seznanjajo MOM in in druge občine ter pristojna ministrstva s stališči Aktiva o aktualnih 
problemih vzgoje in izobraževanja; predlagajo spremembe sistema vzgoje in izobraževanja; sodelujejo s 
starši drugih osnovnih šol v Sloveniji ali njihovimi združenji; sodelujejoz drugimi zavodi, ki delujejo na 
širšem področju izobraževanja; pridobivajostrokovna mnenja o problemih posameznih področij, ki so 
značilni za več šol in s stališči stroke seznanjamo matične svete staršev, katerih člani smo; izmenjujemo 
primere »dobre prakse«. 

Trenutno je v Aktiv vključenih 27 osnovnih šol iz Maribora in širše okolice, OŠ BSM sodeluje v njem od 
ustanovitve.

Gospa dr. Lipovec poda aktualno problematiko glede učnih gradiv, učne pomoči, probleme glede tujega 
jezika, ki ga šole morajo obvezno ponuditi v 1. razredu in kadrovskimi in finančnimi težavami glede tega. 
Seznani nas s problematiko zmanjševanja sredstev Ministrstva za šolstvo iz naslova materialnih stroškov 
(fotokopije, tonerji, wc papir, čistila, ipd.), 20% zmanjšanjem sredstev za nadarjene učence v tem šolskem 
letu, s težavami glede izvajanja nadstandardnih dejavnosti na osnovnih šolah, zlasti glede financiranja, 
prizadevanji, da bi bila vsaj ena šola v naravi, ki je del obveznega programa, v celoti financirana iz javnih 
sredstev. Predstavi  problemtiko nasilja na OŠ (ničelna toleranca), oblikovanje in izvajanje sistemov 
kakovosti (samoevalvacije in soudeležba staršev. ASSMOŠ si prizadeva tudi za nadaljne izvajanje NPZ, 
posebej v 9.r. in poziva starše k sodelovanju pri oblikovanju meril pri vpisu v srednje šole. Poda še 
problematiko subvencioniranja šolske prehrane, kjer je razbrati velike razlike, predvsem na vzhodu države, 
tudi na področju Maribora. Pri tem izpostavi stanje OŠ BSM, ki beleži neugoden status (7% nad povprečjem 
glede malic in 5% nad povprečjem glede kosil).

Gospa dr. Lipovec zaključi svoje poročilo z željo, da se izvoli njen nadomestni(za primer odsotnosti ipd.) 
član v ASSMOŠ.

Svet staršev predlaga za nadomestnega člana gospo Pavlo Premoša, ki sprejme. 

Sklep št. 4:
Svet staršev soglasno sprejme za nadomestno članico v ASSMOŠ gospo Pavlo Premoša (12 za, 

0 proti).

Gospa dr. Lipovec sklene predstavitev s prošnjo, da apliramo na starše glede morebitnih vprašanj, pobud in 
predlogov in jo naslovimo na njeno e- pošto: alenka.lipovec@um.si.

Svet staršev se zahvali ge. dr. Lipovec za izčrpno predstavitev in poročilo o delu ASSMOŠ.

AD3/
Projekt Dvajset za dvajset – 21.12.2015

Gospa ravnateljica pove, da se predsednik RS Borut Pahor, ki je pokrovitelj projekta Dvajset za dvajset, ki ga
organizira Marko Soršak Soki, nekdanji učenec OŠ BSM, ne more udeležiti zaključnega dogodka, ki je bil 
načrtovan 22.12. dopoldan in se ga zato predstavi na 21.12.ob 16. uri. 
Dogodek je obvezen za vse učence šole, zato bo pouk 24.12.15 potekal in se zaključil ob 11.uri. Dežurno 
varstvo bo organizirano v skladu z željami in potrebami staršev po predhodni prijavi.

mailto:alenka.lipovec@um.si


23.12.15 bo učence od 1. do 5. razreda  obiskal Dedek Mraz (ZPM) in bo zaključen ob 11. uri. Za učence 6. -
9. razreda bo od 11. - 13 ure organizirana plesna hiphop novoletna zabava.

Gospa ravnateljica seznani starše še s predstavo OŠ Velika Polana, ki bo 18.12.15 za učence razredne 
stopnje.

Sklep št. 5:
Svet staršev soglasno sprejme in potrdi predlagane vsebine in spremembe (12 za, 0 proti).

AD4/
Predstavitev poročila o zbranih donacijah z božičnega bazarja

Svet staršev se v imenu vseh staršev in učencev iskreno zahvaljuje vsem delavcem za donacije za naše 
otroke. (op. za starše: Vsak zaposleni je daroval 10 EUR.)

Gospa ravnateljica poda natančno poročilo in izrazi zadovoljstvo glede izkupička, ki se nameni za nakup 
desetih tabličnih računalnikov.

Gospa ravnateljica se zahvaljuje staršem za številno udeležbo na bazarju in za zbrana sredstva za šolski 
sklad.

Sklep št. 6:
Svet staršev soglasno sprejme in potrdi poročilo božičnega bazarja.

AD5/
Predlogi, vprašanja, pobude

Predsednica sveta seznani prisotne predstavnike Sveta staršev, da bo poročilo šolskega sklada gospa Havlas 
predstavila na naslednji redni seji.

Predsednica sveta pove, da mestna redarska služba po Črnogorski deluje, da pa so ostale aktivnosti (prehodi, 
oznake)še v teku. Šola aktivno deluje z rajonskim policistom. Opozori na parkiranje pred šolo na pločnikih, 
ki ovira varne prihode in odhode otrok.

Predsednica Sveta staršev opozori predstavnike, da uredijo in na naslednjih roditeljskih sestankih izberejo 
namestnike in le-to v pisni obliki predajo na naslednjem sestanku Sveta staršev.

Predsednica Sveta staršev pove, da nima svojega namestnika. Gospa Bihar Bobinski predlaga gospo Emo 
Dornik, ki kandidaturo sprejme.
Predstavniki predlagajo javno glasovanje z dvigom rok.

Sklep št. 7:
Svet staršev se soglasno odloči glasovati javno z dvigom rok (12 za, 0 proti).

Sklep št. 8:
Svet staršev soglasno izglasuje/potrdi za namestnico predsednice Sveta staršev gospo Emo Dornik 
(vseh 11 za, 0 proti).

Seja sveta staršev je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisala                                                                            Predsednica sveta staršev

Pavla Premoša     Mojca Bihar Bobinski




