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 Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško 

: 03 734 35 50, : 03 734 35 60 

 : os.pt-lasko@guest.arnes.si 

: www.o-ptlasko.ce.edus.si/ 

 
Datum: 3.10. 2012 
 
      Zapisnik prvega sestanka  Sveta staršev v šolskem letu 2012/2013 
         ki je bil  v torek, 25. septembra 2012, ob 17.00, v jedilnici matične šole. 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled prisotnosti, izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev. 
2. Informacija o pristojnosti Sveta staršev. 
3. Obravnava predloga Letnega poročila za šolsko leto 2011/2012 in razprava (Savina 

Radišek Kuhar). 
4. Obravnava predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013 in razprava, 

predlogi … (Ljudmila Pušnik). 
5. Obravnava in sprejem odločitve o prispevku učencev, ki obiskujejo oddelke podaljšanega 

bivanja. 
6. Poletna šola v naravi, zimska šola v naravi, tabor (osnovne informacije). 
7. Dopolnitve vzgojnega načrta šole – obravnava. 
8. Razno. 
 

K točki 1 
Prisotnih je bilo 24 staršev, sklepčnost je ugotovljena. Ravnateljica je podala dnevni red in 
pozvala starše k izvolitvi predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev.  
Sklep št. 1: Glasovanje je javno.   
Sklep št. 2:  Za predsednico Sveta staršev je izvoljena ga. Lidija Šober Nemec. 
Sklep št. 3: Za namestnico predsednice Sveta staršev je soglasno izvoljena ga. Nataša Pirš.  
Po dnevnem redu je  nadaljevala  z delom predsednica Sveta staršev. 
 
K točki 2 
Informacijo o pristojnosti sveta staršev je podala ga.ravnateljica. Svet staršev predlaga 
nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah, 
daje mnenje o LDN, obravnava pritožbe v zvezi z vzg. izobraževalnim delom, voli 
predstavnike v Svet zavoda. Ravnateljica je v skladu s spremembo šolske zakonodaje 
predlagala dopolnitve in spremembe Poslovnika o delu Sveta staršev zavoda.  
Sklep št. 4: Svet staršev sprejme dopolnjen Poslovnik o delu Sveta staršev zavoda. 
 
K točki 3 
Predlog letnega poročila za šol. leto 2011/12 je podala pom. ravnateljice, ga. Savina Radišek 
Kuhar. Starši so izpostavili problem večjega odstopanja rezultatov NPZ naših učencev v 
primerjavi z državnim povprečjem – predvsem pri kemiji. Ravnateljica je pojasnila namen 
NPZ, ki ob analizi stanja omogoča učiteljem, da posvetijo več pozornosti tistim področjem, 
kjer so rezultati naših učencev nižji.  
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K točki 4: 
Predlog letnega delovnega načrta je podala ravnateljica Ljudmila Pušnik. Predstavila  je vizijo 
šole, naloge in cilje. Opazno je rahlo zmanjšanje števila učencev.  Na matični šoli je letos le 
en oddelek prvega razreda, na PŠ Vrh pa sta le dva oddelka. 
 
Pri uspehu učencev je izpostavila višje povprečje zaključenih ocen, ki je posledica 
ocenjevanja vseh predmetov, pri  izbirnih predmetih pa imajo učenci praviloma višje ocene. V 
LDN je ena od smernic, da se na novo oblikujejo kriteriji za ocenjevanje znanja v skladu s 
prenovljenimi učnimi načrti.  
Ravnateljica je kot usmeritev za naslednje šolsko leto izpostavila tudi stremljenje k 
izboljšanju bralne pismenosti. 
  
V razpravi je starše zanimalo, h kakšni vrsti diferenciacije se šola nagiba. Odgovor je bil, da 
se šole o tem avtonomno odločajo. Manjše učne skupine lahko obdržimo ali pa ne. Delitev v 
skupine je predmet strokovne odločitve učiteljskega zbora. Letos bomo izvajali pouk v 
manjših skupinah, ki smo jih oblikovali po »nivojskem«  principu. 
 
   
K točki 5: 
Ravnateljica je staršem posredovala predlog strokovnega aktiva OPB. Predlog je bil, da 
ostane prispevek za vse učence, ki obiskujejo OPB, še naprej 15 €.  
 
 
Sprejet je bil sklep št. 5: Starši soglašajo z višino prispevka 15,00 € na učenca v oddelku OPB 
v šolskem letu 2012/13. 
 
Položnica se bo izdala v mesecu novembru.  
  
 
K točki 6: 
Ravnateljica je podala informacijo o letni šoli v Ankaranu za učence 6. razreda. Obe lokaciji, 
Ankaran in Debeli Rtič, si je delegacija Sveta staršev ogledala. Lokacija v Ankaranu je zaradi 
nižje cene in boljše namestitve boljša izbira, kar je predstavnik, ki si je lokaciji ogledal, na 
sestanku tudi potrdil. 
 
Prav tako je ravnateljica starše seznanila z izvedbo tabora za učence 8. razreda. V tednu 
dejavnosti gredo učenci osmega razreda matične šole v Kranjsko Goro, učenci PŠ Debro pa v 
Planico. 
 
Zimsko šolo v naravi bomo za učence 5. razreda izvedli na enaki lokaciji kot doslej, na 
smučišču Ložekar. Določeni so štirje zaporedni termini za štiri skupine. Termin za prvo 
skupino bo 7. januarja 2013. 
  
Sklep št. 6:  Plačilo ZŠN bo možno na tri obroke.   
 
K točki 7 
Ravnateljica je starše seznanila s predlogi dopolnitev Vzgojnega načrta. Posebej je izpostavila 
predlog spremembe kriterijev za osvojitev Zlatega znaka Primoža Trubarja. Seznanila jih je s 
predlogom učiteljskega zbora, da se kot dodaten kriterij doda uspeh na NPZ. Učenci naj bi 
dosegli skupno povprečje vseh treh predmetov vsaj 70 %. 
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Ravnateljica je dodala še svoj predlog, da bi bil odstotek vezan na državno povprečje – vsaj 
15 % nad njim. 
 
Starši se z dodatnimi kriteriji niso strinjali. Pomisleke so imeli predvsem zaradi neenakega 
položaja sedanjih generacij, v primerjavi z generacijami, ki so ta znak že usvojile. Največji 
pomislek se je porajal predvsem zaradi velikega odstopanja od državnega povprečja navzdol 
pri nekaterih predmetih. Starši menijo, da bi morali takšne spremembe nujno uvajati postopno 
– če že, z vmesnim prehodnim obdobjem.   
 
 
Ravnateljica je v predlogu dopolnitev VN izpostavila tudi problem zapuščanja šolskega 
območja v času pred poukom in po pouku oz. v času, ko učenci čakajo na pouk izbirnih 
predmetov. Predlagala je možnost, da  se v VN vnese dopolnilo, ki bo učencem omogočalo 
zapuščanje šolskega območja v tem času, če bodo imeli za to pisno soglasje staršev. Starši so 
se s predlogom strinjali. 
 
Sklep št.7: Svet staršev se z dodatnim kriterijem za prejem Zlatega znaka Primoža Trubarja  
ne strinja. Na ostale dopolnitve VN nima pripomb. 
 
 
K točki 8 : 
Pod razno je ravnateljica posredovala odgovore na vprašanja, ki so se oblikovala na 
roditeljskih sestankih: 
- možnost dodatnega nezgodnega zavarovanja v času bivanja učencev v PŠN in ZŠN 

(učenci so za doplačilo cca 4,00 €, dodatno nezgodno zavarovani za 5 dni; priporočilo s 
strani zavarovalnice je, da se učenci zavarujejo za celo šolsko leto, kar znaša le 15,00 €); 

- za naslednje šolsko leto bo obvestilo o prvem šolskem dnevu oblikovano bolj podrobno 
(kaj učenci potrebujejo); 

- obrazložitev, zakaj so včasih prve ure po urniku proste; 
- obrazložitev, kako so posredovani kriteriji za ocenjevanje znanja (različno, odvisno od 

načina, predmeta in snovi preverjanja – splošni kriteriji po odstotkih niso smiselni). 
 

Starši so izpostavili: 
- Predlog ureditve avtobusnega postajališča pod Pivovarno 

Pomočnica ravnateljice, ga. Irena Namestnik, je podala informacijo, da bo 
ustanoviteljica poskrbela za postavitev pokritega postajališča. 
 

- Problem postajališča v Kladju, opomniti je potrebno Izletnik oz. vzdrževalca postaj o 
slabem stanju le-tega. 
 

- Pričetek sistematičnega čiščenja zob učencev razredne stopnje. 
Aktivnost se bo pričela, zobne ščetke so naročene. 
 

- Neočiščene garderobne omarice (2. b oddelek), učenci naj jih ob koncu šolskega leta 
očistijo. 

 
- Predstavnik staršev 2. b oddelka je v imenu staršev v oddelku izpostavil problem 

discipline v razredu. Ker so nekateri učenci zelo živahni in motijo druge, jih učiteljica 
odpelje v drug razred, ostali učenci pa  so ta čas sami. Na vprašanje, koliko časa pa so 
sami, je bilo odgovorjeno,  da tudi po 20 minut, in to večkrat na teden. 
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- Problem parkiranja na parkirišču pred PŠ Debro. 

Na Občino Laško ponovno pošljemo dopis. 
 

- Spletna stran šole naj se posodobi z informacijami (urnik, odprtost knjižnice ...). 
 
 
Ga. Irena Namestnik je obvestila starše o vključitvi šole v zbiralno akcijo kartuš, tonerjev, 
trakov, odsluženih mobilnikov. 
 
Ga. Savina Radišek Kuhar je posredovala obvestilo, da prijava podružnic v e- redovalnico 
trenutno ni možna. 
 

Predsednica Sveta staršev je prosila starše, da ji predstavniki po elektronski pošti 
(lidija.sober@gmail.com) predhodno (pred sestankom) posredujejo vprašanja. Le tako bo 
možno do sestanka s strani ravnateljice in ostalih pridobiti in pripraviti ustrezne informacije 
ter na sestanku podati odgovore in rešitve. S tem bi povečali učinkovitost sestankov. 
 
 
 
Sestanek je bil končan ob 19.45 uri 
 
Zapisnik pripravila:                                                                       Predsednica Sveta staršev: 
Irena Namestnik                                                                             Lidija Šober Nemec 
 


