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Svet staršev 

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško 

Šolska ulica 1, 8270 Krško 

 Tel.: 07 49 11 300 

 Fax: 07 49 11 323 

Krško, 23. 06. 2015 E-mail: o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si 
 

 

ZAPISNIK 

7. seje Sveta staršev, ki je potekala v ponedeljek, 25. 05. 2015, 

s pričetkom ob 18:00 v zbornici šole 

 

Prisotni člani: Blaznik Maja 1.a, Lidija Božič 1.c, Šribar Katja 1.č, Ficko Teja 2.a, Mavrič 

Klenovšek Valentina 2.b, Mirt Vesna 2.c, Volčanšek Aleš 3.a, Gelb Toth Tjaša 3.b, Habinc 

Primož (nam.) 3.č, Žagar Tomaž 4.a, Sotler Nataša 4.c, Jankovič Zoran 5.a, Zajc Stanka 5.b, 

Jović Svetlana (nam.) 5.c, Pohle Tomaž (nam.) 6.a, Toplišek Polona (nam.) 6.c, Šribar Erazem 

(nam.) 7.a, Voglar Vesna 7.b, Glas Sabina 8.a, Požgaj Gajšak Zlata 8.b, Preskar Karmen (nam.) 

8.č, Kuselj Jani 9.b 

Opravičili odsotnost : Levičar Neža 1.b, Špiler Ana 3.c, Jakša Sebastjan 4.b, Cvetkovič Mateja 

6.b, Sokolovič Igor 7.c, Močnik Nataša 8.c, Sotošek Darja 9.a, Pirc Švajger Urška 9.c 

Odsotni:  / 

 

Prisotni predstavniki šole: Antonija Glas Smodič – ravnateljica, Valentina Gerjevič – 

pomočnica ravnateljice, Urška Breznikar – predsednica Sveta šole 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Obravnava in sprejem osnutka zapisnikov 5. in 6. seje Sveta staršev 

2. Soglasje Sveta staršev o nabavi predlaganih delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko 
leto 2015/16 

3. Informacije o novostih v novem šolskem letu 2015/16 (ravnateljica) 

4. Vprašanja, pobude in predlogi 

5. Razno 
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K 1. točki: 

Obravnava osnutkov zapisnikov 5. in 6 seje Sveta staršev. Pripomb in dopolnitev ni bilo, 

osnutka sta bila soglasno sprejeta. 

 

K 2. točki: 

Ga. ravnateljica Antonija Glas-Smodič je predstavnike staršev seznanila z informacijami o 

nabavi predlaganih delovnih zvezkov in učnih gradiv za šol. leto 2015/16. Izpostavila je 

problem nedobavljivosti učbenikov oz. delovnih zvezkov za 6. in 8. razred. Starši so pozvali 

vodstvo šole, da Strokovni kolektiv učiteljev ponovno preuči učni material in ga ustrezno 

popravi oziroma spremeni/dopolni.  

Za sprejetje soglasja o nabavi učnega materiala se bo naknadno izvedla korespondenčna 

seja. 

 

K 3. točki:  

Osrednja tema 3. točke je bila notranja prenova OŠ, in sicer nižje stopnje, srednjega dela in 

garderob. Predvideva se, da do 1. septembra sanacija še ne bo popolnoma končana, zato je 

ravnateljica predstavila alternativne možnosti za prehrano in razporeditev učencev nižje 

stopnje. Učenci 1., 2. in 3. razredov bodo imeli zagotovljene tople obroke, ostali učenci pa 

bodo do končanja sanacije kuhinje prejemali suho hrano. Premestitev učencev nižje stopnje 

so uredili tako, da učenci 1. razreda ostanejo v šoli, ostale učence se premesti v Glasbeno 

šolo, staro veliko telovadnico in Fakulteto za energetiko. 

Beseda je nanesla tudi na preteklo zunanjo sanacijo, predstavljeni so bili problemi (površno 

opravljena dela, neustrezna varnost stopnišča, požarnih stopnic), ki so zavlekli odprtje 

glavnega vhoda v OŠ. 

 

K 4. točki: 

Gospa Katja je izpostavila problem glede plačevanja zamudnin v šolski knjižnici za 1. razrede. 

Zaradi neprijetnega primera, ko naj bi moral otrok plačati zamudnino za knjigo, ki pa je že 

bila vrnjena v knjižnico, je mnenja, da otroci 1. razredov še niso zadosti samostojni za obisk 

knjižnice. Predlagala je, da te otroke v knjižnico spremlja razredničarka, da se spremeni način 

obveščanja ali pa se vzpostavi razredna knjižnica. Ravnateljica je v odgovor pojasnila, naj bi 

se na jesenski seji spremenil vzgojni načrt  glede zamudnin v knjižnici. 

Nadalje je bilo postavljeno vprašanje, kam gre denar iz zamudnin. Pojasnjeno je bilo, da je 

ves denar namenjen knjižnici za potrebno delovanje. 

Postavi se tudi vprašanje o učiteljicah v 3. razredu. Ravnateljica ga. Glas Smodičeva pojasni, 

da v 3. razredih učiteljice ostajajo iste. 
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K 5. točki: 

Izpostavljena sta bila ponavljajoča problema neprimernega odnosa učiteljic do učencev. 

Odgovor vodstva: o neprimernosti obnašanja se bo vodstvo šole ustrezno pogovorilo z 

omenjenima učiteljicama. 

 

Sejo smo zaključili ob 19:15 uri. 

 

Zapisnik zapisala        Predsednik Sveta staršev 

Maja Blaznik                                                              Aleš Volčanšek 

 


