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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, 
 
ki je bil v ponedeljek, 20.3.2017, ob 18.00 v jedilnici šole. 
 
 
Prisotni:   
predsednica sveta staršev Mojca Potnik Šonc (2. a),  člani sveta staršev: Vojko 
Korošec (namestnik 1. b), Benjamina Trtnik (2. b),  Mateja Hren (1. in 2. Gorenje), 
Jasmina Brglez (1. in 2. Stranice),  Mateja Košak (4. a), Darja Cvelfer (4. b), Albina 
Sadek (3. in 4. Gorenje), Darja Hrovat (3. in 4. Stranice), Jure Bićanić (5. b), Petra 
Založnik (namestnik 5. c), Lidija Bombek (6. b), Petra Mrzdovnik (6. c), Anica Čuček  
(7. b), Andreja Burja (8. a),  Iztok Jože Košir (8. c), Aleksandra Tajhar  (9. a), Vojko 
Bobik (9. b), Peter Kos - ravnatelj, predsednica šolskega sklada Bernarda Kotnik in 
zapisnikarica Bernarda Falnoga 
 
Opravičeno odsotni: 
Polona Arbajter Očko (5. a)  
Neopravičeno odsotni: 
Mateja Esih (1. a), Damjan Strelc (3. a), Andrej Herman (3. b), Anita Gobec (6. a), 
Peter Kovačič (7. a), Adolf Jevšenak (8. b), Iztok Preložnik (9. c) 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Šolski sklad 
3. Razno 

 
 
(K1) Pregled zapisnika iz prejšnjega sestanka 
 
Po uvodnem pozdravu predsednice Mojce Potnik Šonc se ugotovi sklepčnost. Pripomb 
na zapisnik zadnje seje ni, potrdita se zapisnik zadnje seje in predlagani dnevni red.   
 
 
 
(K2) Šolski sklad 
 
Šola je  ustanovila šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina 
izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Gre za nakup 
nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Šolski sklad 
pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in iz drugih virov. 

Zadnji sestanek članov Šolskega sklada OŠ Zreče je bil v aprilu 2016. Donacije, ki so 
jih prispevali starši otrok, so bile namenjene za nakup žog v vrednosti 102,08 EUR, 
lego figuric v višini 128,00 EUR in šprintaric v višini 157,09 EUR. Iz šolskega sklada 
so bila namenjena sredstva za šivanje prevlek  blazin v šolski knjižnici v višini 376,10 
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EUR, za delno pokrivanje letovanja pevcev na Debelem rtiču v višini 200,00 EUR ter 
za delno pokrivanje stroška obiska Hiše eksperimentov v OŠ Zreče v višini 250,00 
EUR.  

V aprilu 2017 bo šola zopet natisnila položnice in zaprosila starše za donatorska 
sredstva za šolski sklad. Iz že privarčevanih sredstev (609,59 EUR) in sredstev, ki jih 
bo šola še zbrala, se predvideva nakup 2 osnovnih paketov Lego robotika (en komplet 
stane okoli 200,00 EUR).   

Predsednica sveta staršev je predstavnike pozvala, da podajo predloge o nakupu iz 
šolskega sklada. Pobud s strani staršev ni bilo, so se pa predstavniki sveta staršev 
strinjali, da se iz zbranih sredstev šolskega sklada kupijo stvari, ki bodo služile čim 
večjemu številu otrok.  

 
 
 (K3) Razno 
 
Ravnatelj šole je podal poročilo glede vzdrževalnih del, ki so se odvijala na šoli v 
letošnjem šolskem letu. V času zimskih počitnic je potekalo na centralni šoli beljenje 
dveh hodnikov na najstarejšem delu objekta in zamenjava luči v štirih učilnicah. Šola 
je v letu 2017 iz sredstev amortizacije kupila več računalnikov. Nove računalnike bosta 
dobili obe podružnični šoli, nekaj pa  jih bodo uporabljali učenci  na centralni šoli (starih 
računalnikov ne bomo zavrgli). 
V planu je obnova sanitarij za deklice v 1. in 2. nadstropju in zamenjava nekaterih 
dotrajanih radiatorjev. Dolgoročno želimo zamenjati dotrajana vrata s podboji po vsej 
zgradbi, kar pa predstavlja za šolo precejšen finančni zalogaj, ker naj bi bila to vrata z 
zvočno izolacijo in s kovinskimi podboji.  
V šoli poteka delo po ustaljenem redu; priprave na NPZ-je, vpis v srednje šole, projekti 
… 
Od 2. 6. 2017 do 11. 6. 2017 bo 30 učencev 8. in 9. razredov, skupaj s spremljevalci 
šole odšlo v Anglijo. Šola se je prijavila v projekt Erazmus+. V kolikor bomo pridobili 
sredstva iz omenjenega projekta, bodo otroci potovali v Sedbergh z nizkim denarnim 
prispevkom staršev.    
 
Učitelji se trudijo, da vsi učenci dosežejo čim več (tako tisti s primanjkljaji kot tudi 
nadarjeni). Učenci OŠ Zreče so uspešni na mnogih področjih. Ravnatelj je omenil 
uspešno uvrstitev učencev v televizijski oddaji Male sive celice, uspeh učenke 9. 
razreda, ki je dosegla zlato Cankarjevo priznanje, uspešnost učencev na športnih 
področjih. 
 
Glede elektronske redovalnice je ravnatelj povedal, da je imel pogovore z dvema 
ponudnikoma omenjenih e-storitev. Ne gre samo za uporabo e-redovalnice, potrebno 
je podatke tudi arhivirati in zopet nastanejo stroški. OŠ Zreče se v šolskem letu 
2017/18 najverjetneje še ne bo posluževala elektronske redovalnice, a dolgoročno 
temu ni mogoče uiti.  
 
Predstavniki sveta staršev so podali mnenje, da je bilo na  novoletni tržnici v decembru 
2016 premalo stolov, otroci pa so bili nemirni. Tržnica je na veselje vseh, ki novoletno 
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tržnico pripravljajo in sodelujejo pri njej, zelo dobro obiskana. Ravnatelj je razložil, da 
se veliko stolov porabi za nastopajoče. Predviden je bil koncert z omejitvijo časa 20 
minut, vendar se je podaljšal, kar ni doseglo efekta. Otroci, zlasti manjši, so bili res 
nemirni. Za dostojno obnašanje otrok  na koncertu, kot je dejala ena od predstavnic 
sveta staršev,  bi morali poskrbeti starši sami.  
 
Predavanje za starše, ki ga je izvedel g. Matej Tušak,  je po mnenju staršev bilo slabo 
ozvočeno. Ravnatelj je povedal, da šola nima najboljšega ozvočenja in morda tudi g. 
Tušak ni držal mikrofona optimalno.  
 
Starše moti tudi to, da se po predavanjih, ki so izvedena v mesecu januarju, žal ne 
morejo udeležiti vseh roditeljskih sestankov, v kolikor imajo v šoli več otrok. Ravnatelj 
je povedal, da je januarski roditeljski sestanek namenjen predavanju strokovnjaka, 
starš naj gre v razred k tistemu otroku,  kjer je bolj nujno, za ostale otroke pa se udeleži 
govorilnih ur.  
 
Predsednica sveta staršev je postavila vprašanje glede izvajanja projekta Zdrav 
življenjski slog. Ravnatelj je povedal, da se Zdrav življenjski slog ne izvaja , ker ni bilo 
športnega pedagoga, s katerim bi se šola prijavila v omenjeni projekt. Sicer pa imajo 
otroci veliko možnosti, da se poleg rednega športa pri pouku vpišejo še k popoldanskim 
športom, kot so: atletika, gimnastika, taekwondo, nogomet. 
 
Predstavniki sveta staršev so pohvali letošnjo organizacijo pusta – gostovanje 
kolednikov iz Poljčan.  
Ena od predstavnic podružnične šole pa je vprašala,  zakaj na pustno rajanje v športno 
dvorano Zreče niso povabili tudi otrok z obeh podružnic. Ravnatelj je povedal, da so 
bili k rajanju povabljeni, a so se na podružnicah odločili, da pustno povorko izvedejo v 
domačem okolju, ki  je otrokom bolj domače in se v njem boljše počutijo.  
Ravnatelj je poudaril, da k vsem dogodkom, ki se odvijajo na centralni šoli, vedno 
povabimo tudi otroke iz podružničnih šol (Hiša eksperimentov, tržnica …). 
 
Naslednji sestanek Sveta staršev OŠ Zreče bo v mesecu juniju 2017. Glavna tema 
junijskega sestanka bo potrjevanje učbenikov za šolsko leto 2017/18. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.50 uri.  
 
 
 
Zapisala       Predsednica sveta staršev 
Bernarda Falnoga      Mojca Potnik Šonc 
 
 
 


