
 
Z A P I S N I K 

 
2. sestanka Sveta staršev OŠ Sostro v šolskem letu 2015/2016, 

ki je bil 23. februarja 2016 ob 18.00 uri v jedilnici šole. 
 
Na sestanku je bilo prisotnih 20 predstavnikov. 
Seznam prisotnih je priloga k originalu zapisnika. 
 
Na sestanku je sodelovala ravnateljica ga. Mojca Pajnič Kirn, pomočnici ravnateljice, ga. 
Ingrid Boughaba in ga. Barbara Ambrož in šolska svetovalna delavka Ana Bogdan Zupančič. 
 
Sestanek je vodila predsednica sveta staršev in je potekal po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prvega sestanka v šolskem letu 2015/2016  
2. Poročilo o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju 
3. Pobude, pohvale, problematika obravnavana na roditeljskih sestankih 
4. Razno  

 
 
 

 
K 1. točki  
Predsednica sveta staršev je predstavila dogovore in sklepe iz prvega sestanka v šolskem 
letu 2015/2016, pri čemer se je ugotovilo, da se na spletni strani šole ni objavila analiza 
Ankete na temo prisotnosti nasilja v OŠ Sostro, zato se le ta objavi čim preje. 
 

Sklep št. 1 – k točki 1   
Predstavljeni sklepi oz. zapisnik prvega sestanka v šolskem letu 2015/2016 je bil  
soglasno potrjen. 

 
 
 
K 2. točki: 
Iz poročila o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju, ki ga je predstavila gospa 
ravnateljica, izhaja, da je največ negativnih ocen na predmetni stopnji in sicer v 6. in 7. 
razredih. V 6. a je bilo tudi največ vzgojnih ukrepov. Na razredi stopnji ni posebnosti, razen 
kakšen vzgojni primer, katerega pa šola spoti rešuje. 
Poudarila je tudi, da je bistvenega pomena, da starši pri reševanju problemov sodelujejo in 
da v primeru krivde otroka, starši to tudi sprejmejo. Otrokom pa je potrebno postaviti meje. 
 

Predstavniki sveta staršev smo se seznanili s poročilom o učnem uspehu v prvem 
ocenjevalnem obdobju. 

 
 
 
K 3. točki: 
9. c:  
Glede na to, da je izlet v London v terminu, ki je namenjen ročnim spretnostim za vpis v 
srednjo šolo, naj šola v bodoče pri terminskih planih tovrstnih izletov poskuša upoštevati 
druge datume. 
 

Šola bo v bodoče upoštevala terminske plane pri vpisu v srednjo šolo in izleti. 
 
 
 



4.a: 
Zakaj otroci, ki jim je dodeljena šolska Urbana, le te ne smejo uporabljati za vse dejavnosti 
oz. zakaj se takim otrokom, v primeru dejavnosti, na katero gredo z LPP prevozom, zaračuna 
LPP prevoz. 
 

Vodstvo šole je odgovorilo, da za vse velja enako. Tiste dejavnosti, ki jih organizira 
šola, se plačajo, tako kot to določa letni delovni načrt. 
Tisti, ki pa imajo svojo Urbano, torej ne šolsko, pa morajo to predhodno povedati, in v 
takem primeru se LPP prevoz ne zaračuna. 

 
 
2.a: 
Ali lahko otroci, ki so v podaljšanem bivanju, gredo sami iz šole? 
 

Odgovor vodstva šole je, da otroci, ki so v podaljšanem bivanju, brez soglasja oz. 
pisnega dovoljenja staršev/skrbnikov, ne smejo odhajati sami iz šole.   

 
 
6.a 
Kombiji, ki vozijo otroke, vozijo prehitro. Prav tako vozniki otrok ne opozarjajo, da naj se 
otrok priveže z varnostnim pasom. 
 
 

V primeru, da starši vidimo voznika kombija, da vozi prehitro, sporočimo registrsko 
številko kombija, ga. Ambrož.  

 
 
PŠ Lipoglav 
Voznik kombija prehitro vozi. Prav tako se zgodi, da spelje, preden se otroci privežejo. 
 

Na temo vožnje kombijev, se je odprla razprava in ugotovilo se je, da se tudi zgodi, 
da se otroci nočejo pripeti varnostnega pasu, ali pa se ga pripnejo in ne ostanejo 
privezani celo vožnjo. 

 
Dan je bil tudi predlog, da v hribih vozijo le kombiji, ki imajo pogon na vsa štiri kolesa. 

 
Po daljši razpravi, je bil sprejet sklep, da v kolikor se otrok, ki se vozi v in iz šole s 
kombijem, ne bo privezal z varnostnim pasom, in nadalje, da bo pripasan ves čas 
vožnje, bo po predhodnem obvestilu staršev, imel prepoved vožnje s kombijem en 
teden. Če pa se kršitve ponavljajo, pa otroku ne bo več pripadala pravica do prevoza.  

 
Ga. Ambrož bo v podjetje, s katerim ima šola sklenjeno pogodbo za prevoz otrok 
voznike kombije, o navedenem sklepu takoj obvestila.  

 
 
 
K 4. točki 
Ga. Ana Bogdan Zupančič, šolska svetovalna delavka, je predstavila teme predavanj Šole za 
starše. V okviru Familylab Slovenija (http://familylab.si/), bi organizirala predavanja za starše, 
v bodoče pa tudi predavanja tako za starše kot otroke. 
 
Ker bi ga. Ana Bogdan Zupančič želela organizirati predavanja v začetku aprila 20116, smo 
se dogovorili, da pripravi obvestilo, v katerem se predstavi ponujene teme šole za starše in 
se preko razrednikov v izpolnitev posreduje otrokom.  
 



V okviru Familylab Slovenija (izvajalka Ana Bogdan Zupančič), so ponujene sledeče teme za 
predavanje: 

- Pomagajmo otroku razviti zdravo samospoštovanje - 120 min; 
- Družina z najstnikom, načela in vrednote Starševsko vodstvo - 120 min; 
- Krušna družina - 120 min; 
- Kako rečeš ne brez slabe vesti  -120 min; 
- In potem se začne šola - 120 min. 

V okviru Svetovalnice za motnje hranjenja (izvajalka Aleksandra Rožman), bi se lahko 
izvedlo predavanje na temo: 

- Preprečiti motnje hranjenja, preventivno predavanje za starše  - 60 min  
 
Predavanja za določeno temo, bodo izvedena, če bo vsaj 10 prijav. 
 
 
 
 
Predsednica sveta staršev je za zaključek povedala, da: 

- Šolski sklad organizira dobrodelno prireditev »Sanjajte z nami«, ki bo v Zadružnem 
domu Zadvor, v sredo 2.3.2016; 

- je naslednji sestanek sveta staršev dne 31. 5.2016. 
 
 
 
 
V besedilu zapisnika uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske.  
 
 
Sestanek se je zaključil ob 19.15 uri. 
 
Zapisala predsednica sveta staršev OŠ Sostro,  
Februar 2016 
Sonja Brumat 


