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                  Zapisnik 3. sestanka Sveta staršev , ki je bil v torek, 27. 5. 2014  
                                          ob 16. 30 uri v jedilnici MŠ Laško 
 
Dnevni red. 
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka. 
3. Informacija o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni 
razred za šolsko leto 2014/15 in pridobitev soglasja.(I. Namestnik) 
4. Novosti v šolskem letu 2014/15.(Marko Sajko) 
5. Razno 
 
K1) Predsednica Sveta staršev Lidija Šober Nemec je pozdravila prisotne in predstavila 
novega ravnatelja Marka Sajka in pomočnico Karolino Teršek ter Ireno Namestnik iz Debra. 
Prisotnih je bilo 19 staršev, 6 staršev opravičeno odsotnih, 10 staršev odsotnost ni opravičilo. 
Potrjena je bila sklepčnost in sestanek se je lahko nadaljeval.  
 
K2) Ga. Šober Nemec je prebrala zapisnik 1. sestanka Sveta staršev ter pregledala realizacijo 
sklepov . Primerjava rezultatov, ki so jih učenci dosegli pri  NPZ med MŠ Laško in PŠ Debro bo 
izvedena in predstavljena na sestanku sveta staršev v začetku šol. leta 2014/15.  
S prerazporeditvijo nekaterih učencev iz OPB oddelka  v oddelek varstva vozačev,  se je 
število učencev v OPB zmanjšalo in ni presegalo število  30.  G. Sajko je staršem povedal,  da 
bomo, v primeru večjega števila otrok, tudi v naslednjem šolskem letu učence razporedili v 
varstvo vozačev , oz. jim ponudili interesne dejavnosti takoj po pouku. 
Ga. Teršek je staršem pojasnila, da je nabor  interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto  
narejen, z njim pa bomo  seznanili starše  in učence ob koncu šolskega leta.  Ob naboru ID se 
bodo starši se bodo z učenci  pogovorili,  katere krožke bo njihov otrok obiskoval. V  začetku 
šolskega leta  pa bodo učenci dobili tudi izpis dejavnosti, ki se bo izvajala.  
Realizirano je tudi  sodelovanja učencev in učiteljev PŠ Debro pri oblikovanju Kratkočasnika. 
Učenci pišejo, sestavke pa učiteljice oddajajo mentorici šolskega časopisa. 
Starši so zaprosili, naj ponovno preverimo, ali res ključ odpira dve omarici in predlagali 
varovanje s kamero, ter pozvali ravnatelja, naj se o tem pozanima pri proizvajalcu.  
Z dvigom rok so starši zapisnik, z dne 25. 9. 2013 potrdili. 
 
Ga Šober Nemec je prebrala tudi zapisnik,z dne 19.2. 2014,  ki ga je pripravila njena 
namestnica, ga. Pirš  Nataša ob  predstavitvi in pridobitvi mnenja Sveta staršev  h kandidaturi 
treh kandidatov za ravnatelja/ico OŠ Primoža Trubarja Laško. Starši so glasovali javno.  
Kandidatko Vanjo Karner Ocvirk  ni podprl nihče od staršev, 10 glasov je prejel Marko Sajko 
in 11 glasov je prejela Lidija Šober Nemec.  
Tudi ta zapisnik so starši potrdili.  
 
K3) Informacijo o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni 



razred za šolsko leto 2014/15 je podala skrbnica sklada Irena Namestnik. 
 

Sklep št.1: Starši so  potrdili skupno nabavno ceno del. zvezkov in ostalih gradiv za 

naslednje šolsko leto.    
Staršem je skrbnica pojasnila, da so naslove del. zvezkov izbrali učitelji na sestankih 
strokovnega aktiva.  
 

Sklep št. 2:  Učenci 8. r  ki ne bodo mogli uporabljati e- gradivo za pouk biologije v 8. r, ker 

nimajo še internetne povezave, se omogoči izposoja učbenika za biologijo.  
 

Sklep št. 3: Starši so soglasno dali tudi soglasje za posredovanje zbirnika naslovov DZ 

založbam, ki bodo pripravile naročilnice. Naročilnice se bodo razdelile učencem v začetku 
junija 2014.  
 
K 4) Poleg obveznih IP  bo šola v šol. letu 2014/15 izvajala tudi neobvezne izbirne predmete 
za učence 4. r:šport, računalništvo in drug tuj jezik  ter za učence 7. r  drugi tuj jezik.- 
nemščina.  Na osnovi prijav se bodo  oblikovale skupine. Novosti pri neobveznih izbirnih 
vsebinah je predstavil ravnatelj g. Sajko. Novosti so predvidene za učence 4. r in 7. r, ko lahko 
učenci izberejo drug tuji jezik kot neobvezni IP, učenci 4. razreda pa lahko obiskujejo tudi 
šport in računalništvo.    
 
 
K5) Ravnatelj seznanil starše o spremembi termina tabora, ki bo sedaj od 24.11. do 28.11. 
2014. Učenci osmega razreda Laško gredo v Kranjsko Goro, učenci iz Debra pa v Planico.  
G. Sajko je predstavil tudi prireditve, ki bodo še do konca šolskega leta, na katere je vljudno 
povabil tudi starše:  

- Noč branja v Knjižnici – 6. junija 
- Dan šole v KC Laško – 9. junija 
- Valeta devetošolcev v Kongresnem centru Thermane Laško 
- 13. 6. nagradni koncert Zlatka za vse učence MŠ in vseh PŠ ob 10. uri na šol.igrišču 
- Dan odprtih vrat laških čebelarjev in vabilo k sodelovanju – 13. in 14. junija na vrtu 

Savinja 
 
Starši so termin zamenjave ravnatelja – 16. 5. 2014 in posledično nekaterih učiteljev  označili 
kot popolnoma neprimeren  čas tako  za učence, kot tudi za učitelje. 

Sklep št. 4: Predsednica Sveta staršev se  zavezuje, da bo v imenu staršev na Ministrstvo za 

kulturo in šport poslala dopis, v katerem bomo zaprosili, da bi  termin menjave ravnatelja  
sovpadal s pričetkom šolskega leta, ne s skorajšnjim zaključkom. 
 
Starši so izrazili željo, da  učenci  v  bodočem  petem razredu ostanejo skupaj, ter se oddelek 
ne mešata.  
Opozorili so na zmešnjave, ki nastanejo prvi šolski dan, ker ni natančnih navodil.  Učenci 
prinesejo le beležko, nato pa vanjo pišejo, cel dopoldan. Predlog je, da naj  šola na spletni 
strani objavi urnik za prvi šolski dan. 

Sklep št. 5: Na spletni strani šole in na oglasni deski bo pravočasno objavljen urnik prvega 

šolskega dne. 



 
Starše je zanimalo,  kdo lahko poučuje nemški jezik na nižji stopnji. To je lahko samo 
usposobljen učitelj, ki ima bodisi končan študij oz. certifikat  za poučevanje.  
 
Igrišče lahko uporabljajo zunanji uporabniki, vendar morajo za seboj počistiti in igrišče 
zapustiti urejeno.  
 
Denar iz Trubarjevega sklada se porabi izključno za namene, za katere je bil ustanovljen , 
kam in komu, pa  daje soglasje komisija, v kateri so tudi starši.   
 
Ga. Sajovic je podala vprašanje o nadaljnjih aktivnostih za šol v Debru kot OE. Ravnatelj je 
odgovoril, da so na Občini vprašanje že poslali  naprej na Ministrstvo. Več informacij bo dano 
staršem v jeseni. 
 
 
Starši so prosili, da bi učitelji, ki so na dveh lokacijah, pripravili zbirnik, kje in kdaj so 
dosegljivi za govorilne ure. Sistem naročanja staršev  na GU je bolj prisoten na razredni 
stopnji, na višji stopnji pa zaradi več učiteljev, ki poučujejo en oddelek,  tak način ni možen. 
  
Če je le mogoče, so starši tudi opozorili, naj se roditeljski sestanki datumsko ne bi prekrivali. 
 
 
Sestanek je bil  končan ob 18.45 uri. 
 
 
 
Zapisnik pripravila:                                                                                   Predsednica Sveta staršev:  
Irena Namestnik                                                                                        Lidija Šober Nemec   
 
 
   
 


