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Zapisnik 2. sestanek Sveta staršev v šolskem letu 2010/2011, ki je bil v četrtek, 17. 2. 
2011 ob 17. uri  v jedilnici OŠ Primoža Trubarja Laško, z naslednjim dnevnim redom:  
 
 
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka. 
3. Poročilo o delu šolskega sklada in plan za leto 2011. 
4. Izvolitev novih članov šolskega sklada. 
5. Pridobitev mnenj o oblikah diferenciacije za šolsko leto 2011/2012. 
6. Razno. 
 
 
 
K točki 1: 
Sestanek je vodila namestnica predsednika, ga. Petra Sajovic Kralj. 
Od 38 staršev se je sestanka udeležilo 22 staršev, 10 jih je bilo opravičeno odsotnih. 
 
K točki 2 
Ga Sajovic je prebrala sklepe zapisnika s 1. sestanka. Zapisnik je bil s strani staršev potrjen. 
 
K točki 3 
Poročilo o delu šolskega sklada in plan za leto 2011 je posredovala predsednica šolskega 
sklada, ga. Nevenka Turnšek.  
Denar  je bil porabljen v skladu v pravilnikom. Starši so bili seznanjeni s stanjem računa na 
dan 31. 12. 2010.  Vsi starši učencev naše šole so prejeli položnice z izpisanim zneskom 10 €, 
kar pomeni prostovoljni prispevek v sklad. 
Upravni odbor šolskega sklada je na svojem sestanku, dne 9. 2. 2011, sprejel sklep, da svet 
staršev izvoli dva nova člana. Mandat poteče Cvetku Privšku, Iztok Pirš pa je iz članstva 
izstopil. 
 
1. sklep: Starši naj bodo seznanjeni z namenom, delom in pridobivanjem sredstev za šolski 
sklad na roditeljskih sestankih. 
 
K točki 4 
2. sklep: Za novi članici sta soglasno sprejeti ga. Jasna Bezgovšek in ga. Mateja Gerkeš.  
Razprava je tekla tudi o produktivnem pridobivanju sredstev v sklad  in aktivnem sodelovanju 
več staršev za namensko pridobivanje sredstev. 
 
K točki 5  
Ravnateljica je starše seznanila z mnenjem učiteljskega zbora o oblikah diferenciacije v 
šolskem letu 2011/12. 
Predstavniki sveta staršev so podali pozitivno mnenje k predlaganim oblikam diferenciacije. 
 



3. sklep: Starši so predlagali bolj strnjeno informiranje o oblikah diferenciacije in  
pridobivanju mnenj na enem roditeljskem sestanku,z možnostjo združevanja določenih 
vsebin, s katerimi morajo biti seznanjeni. 
 
Oblikovano so bila naslednja mnenja o oblikah diferenciacije za šolsko leto 2011/2012: 
 
4. sklep: V 4. razredu se izvaja fleksibilna diferenciacija pri slovenskem jeziku. 
 
5. sklep: V 5. razredu se izvaja fleksibilna diferenciacija pri slovenskem jeziku in matematiki. 
 
6. sklep: V 6. razredu se izvaja fleksibilna diferenciacija pri angleškem jeziku.  
 
7. sklep: V 7. razredu poteka fleksibilna diferenciacija pri matematiki, slovenskem in 
angleškem jeziku.  
 
8. sklep: V 8. in 9. razredu poteka nivojski pouk pri vseh treh predmetih. 
 
Razprava: 
� Eden izmed članov je predlagal, da naj preverimo zadovoljstvo z danimi oblikami 

diferenciacije pri učencih. Ravnateljica je odgovorila, da smo takšno preverjanje že izvedli 
v zadnji triadi, dve leti nazaj, in da so bili rezultati pozitivni. 

� Oblikovan je bil predlog, da bi mnenja učencev o fleksibilni diferenciaciji preverili v 
zadnji triadi z anketo. 

 
K točki 6: 
� Ravnateljica je staršem posredovala informacijo o poletni šoli v naravi za učence 6. 

razreda. Potekala bo od 6. 6. 2011 do 10. 6. 2011 na Debelem rtiču. 
 
� Gospa Ratej, članica skupine za šolsko prehrano, je podala informacijo o anketi o šolski 

prehrani, ki jo bodo izpolnjevali učenci in starši. 
Izpostavila je problem pomanjkanja časa za kosilo in prevelike gneče. Ravnateljica je 
odgovorila, da se problema zaveda, da je do tega prišlo zaradi nujnosti podaljšanja 
dopoldanskih odmorov in da bo v naslednjem šolskem letu odmor za kosilo daljši, a s tem se 
bo tudi sedma in osma ura končala kasneje. 
 
� Izpostavljen je bil problem odprtosti knjižnice na PŠ Debro.  

Pojasnilo s strani ravnateljice: Po normativih pripada PŠ Debro le 4 ure knjižničarja, bila 
pa je letos več zaprta tudi zaradi bolezni knjižničarke. 
 

� Izpostavljen je bil: 
- problem parkirišča za tovornjake pred PŠ Debro. 

Pojasnilo s strani pomočnice ravnateljice: Lastnik je občina Laško, poslan bo ponovni 
dopis. 

- Problem ureditve bankin in prehoda za učence pri kozolcu v Debru. 
- Problem neosvetljenega prehoda za pešce pri Šmoclu. 
 
9. sklep: Na občino in na Svet za preventivo v cestnem prometu bo poslan dopis v katerem 
bomo opozorili na zgoraj navedene probleme. 
 
� Starše je ravnateljica seznanila z vpisi učencev v prvi razred, tako na MŠ, kot tudi na PŠ. 



Na PŠ Šentrupert sta vpisana 2 učenca od trinajstih, ki pripadajo v šolski okoliš PŠ 
Šentrupert, kar je ob dejstvu, da je šola nova, ima organizirano PB, VAV in JUV 
popolnoma nerazumljivo. Izpostavljena je možnost zaprtja PŠ Reka, saj sta v naslednjem 
šolskem letu vpisana le dva učenca v 1. razred. Tako bi bili v naslednjem šolskem letu na 
PŠ Reka le trije učenci. 
Starši so delo učiteljice na tej podružnici zelo pohvalili. 

 
� Izpostavljen je bil problem ustavljanja šolskega avtobusa na cestišču in ne na parkirišču v 

posameznem primeru, saj to predstavlja nevarnost za konkretnega učenca. 
Pojasnilo s strani pomočnice ravnateljice: Gre za poseben primer in ugodnost za učenca, 
ki ne sodi v ta šolski okoliš. Avtobus, ki ga pripelje, mora v kratkem času (isti avtobus, ki 
pripelje učence s PŠ Vrh, pripelje tudi učence s PŠ Rečica; racionalizacija s strani občine) 
še po učence v Rečico. Ob postanku na postajališču bi prišlo do večjih zamud. 
 

Sestanek je bil zaključen ob 18. 40 uri.   
 
 
 
 
 
Zapisnik pripravila:                                             Namestnica predsednika sveta staršev : 
Irena Namestnik                                                   Petra Sajovic Kralj 


