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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V PONEDELJEK, 15. DECEMBRA 
2014, OB 17. URI V UČILNICI LIKOVNE UMETNOSTI. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo enajst 
staršev, trije so se opravičili. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Poročilo o delu za obdobje od septembra do decembra 2014. 
3. Predvideni ukrepi MO Maribor za prihodnje leto. 
4. Imenovanje predstavnika staršev v Aktiv staršev mariborskih osnovnih šol. 
5. Šolski sklad. 
6. Pobude in predlogi. 
7. Razno. 

 
K 1. točki) 
Predsednica sveta staršev Zdenka Peršin je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z dne 
25. septembra 2014. Pripomb na zapisnik ni bilo.  
Svet staršev je zapisnik potrdil. 
 
K 2. točki)  
Ravnateljica je podala poročilo o delu za obdobje od septembra do decembra 2014. 
Omenila je realizacijo preventivnih dejavnosti na šoli (Varni internet, Društvo za boljši svet), 
dnevov dejavnosti,  tekmovanja iz znanja, športna tekmovanja, akcije v prometu. Realizirana 
je bila tridnevna šola v naravi za učence 3. razreda in plavalni tečaj za učence 1. razreda. 
Za starše so bili organizirani roditeljski sestanki, pogovorne ure in starševski večer. 
Med jesenskimi počitnicami je bila na šolo dobavljena oprema za knjižnico (regali, mize) in 
za računalniško učilnico (mize in stoli). Knjižnica je tako v decembru pričela z izposojo. 
Obnovljena so bila tudi tla v treh učilnicah predmetne stopnje in v eni avli. 
Ravnateljica je staršem razložila ozadje informacije, ki so jo pisno prejeli novembra glede 
pojavljanja kombija, ki naj bi sledil otrokom na Teznu. Po izdanem obvestilu šola ni niti od 
otrok niti od staršev prejela dodatnih informacij. 
Ravnateljica je seznanila starše z označevanjem alergenov pri šolski prehrani. Označevanje 
veleva zakonodaja. Seznam alergenov je objavljen poleg jedilnika v jedilnici. 
Šola pripravlja dietne obroke skladno z zdravniškimi potrdili. 
 
 
K 3. točki) 
Ravnateljica je svet staršev seznanila s predvidenimi ukrepi MO Maribor za leto 2015.        
Če se bo glede na predlog črtal program, ki ni zakonsko obvezen, bo za našo šolo veljalo 
naslednje: 
3.1. Pri prehrani (zajtrk, kosilo, pop. malica) občina ne bi več krila stroškov delovne sile. 
       Primer naše šole: Na šoli kuhamo 250 kosil za naše učence, od tega je  
       subvencioniranih 80 kosil, ki jih finančno pokriva Ministrstvo za izobraževanje, znanost  
       in šport (za upravičence do 18 % povprečnega dohodka na družinskega člana, kar je  
       razvidno iz odločbe o otroškem dodatku) in 40 kosil, ki jih finančno pokriva Mestna  
       občina Maribor (za upravičence od 18 % do 36 % povprečnega dohodka na  
       družinskega člana, kar je razvidno iz odločbe o otroškem dodatku). 
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To pomeni, da občina, glede na predlog ne bi več subvencionirala teh 40 kosil. 
Sprememba bi nastala tudi pri ceni kosil, ki jo plačujejo starši, saj bi morali upoštevati v ceni 
še delovno silo. Tako bi bila nova cena malega kosila (okvirno) 2,09 €, velikega pa 2,29 €. 
Cene bi veljale v primeru enakega števila kosil. 
 
3.2. Nadstandard nemščine in računalništva. 
       Nadstandard financira sedaj občina v obsegu 12 ur pouka.  V primeru, da občina  
       preneha financirati stroške dela, se nadstandard ukine ali pa se ponudi staršem proti 
       plačilu. 
 
3.3. Ogrožena so tudi javna dela s 15 % financiranjem MO Maribor. 
 
3.4. Do sedaj je občina finančno pokrivala tudi tečaj plavanja v 1. razredu.   
 
3.5. Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme je planirana z 0 €. 
 
Po razpravi smo se dogovorili, da bodo skušali vsi apelirati na mestne svetnike in odbor za 
izobraževanje v okviru svojih zmožnosti. 
  
K 4. točki) 
Pri imenovanju predstavnika sveta staršev v aktiv staršev mariborskih osnovnih šol je svet 
staršev po razpravi sprejel naslednji: 
 
Sklep 1:  
Kontaktna oseba za Aktiv staršev mariborskih osnovnih šol (v nadaljevanju ASMOŠ) bo 
Zdenka Peršin. 
Posameznega sestanka se bo udeležil eden ali dva izmed članov sveta staršev. 
Ravnateljica bo elektronski naslov Zdenke Peršin posredovala vodji ASMOŠ. 
 
K 5. točki) 
Ravnateljica je staršem predala pisno gradivo o šolskem skladu, ki je tudi priloga zapisniku. 
Predstavila je tudi upravni odbor šolskega sklada, ki ga predstavljajo štiri predstavniki 
staršev (Aleksandra Kohek, Urša Žiger, Iris Lopert, Dušanka Bratuša) in tri predstavniki 
delavcev (Sabina Gosnik, Silvo Muršec, Davorka Pregl). 
Ker Dušanka Bratuša nima več otroka na šoli, bo svet staršev imenoval novega 
predstavnika v upravni odbor šolskega sklada. Ravnateljica je predlagala, da bo pridobila 
novega člana upravnega odbora, ki ga bo svet staršev potrdil na naslednjem sestanku. 
Glede na velike finančne potrebe na socialnem področju je ravnateljica predlagala, da se  
20 % zbranega denarja od papirja v šolskem letu 2014/2015 nakaže v šolski sklad za te 
potrebe. 
 
Sklep 2: 
20 % zbranega denarja od papirja v šolskem letu 2014/2015 se nakaže v šolski sklad za 
kritje potreb na socialnem področju. 
 
K 6. in 7. točki) 
 
ga. Bosiljevac je povprašala in izpostavila: 
 

- luknjo v ograji na šolskem dvorišču, 
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- zakaj učencem dajemo alpsko mleko pri malici, ki ni dovolj zdravo, 
- zakaj na šoli nimamo dežurnih učencev oziroma informatorja pri vhodu v šolo, 
- pretople učilnice v 1. nadstropju. 

 
ga. Šoltič je izpostavila: 
 

- zelo mrzlo vodo v pitnikih (1., 2. razred) 
- pasje kakce na šolskem dvorišču. 

 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.30 uri. 
 
 
Naslednji sestanek sveta staršev bo v začetku meseca marca. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                 Predsednica sveta staršev: 
Stanislava FRANGEŽ                                             Zdenka Peršin 
 
 
 
 


