
Osnovna šola Zreče 
Šolska c. 3, 3214 Zreče 

tel.: 03 7575620, fax.: 03 7575640 
e-pošta: os.zrece@guest.arnes.si 

 

1 
 

ZAPISNIK SVETA STARŠEV-povzetek 
 
Datum: 6.4.2015 ob 18. uri v jedilnici šole 

 
 
Prisotni:   

predsednica sveta staršev  Mojca Potnik Šonc (1. a),  člani sveta staršev: Benjamina 
Trtnik (1. b), Marija Erjavec (1, 2. g),  Mateja Košak (3. a), Darja Cvelfer (3. b), Albina 

Sadek (3,4. G),  Anita  Gobec (5. a), Lidija Bombek (5. b), Petra Mrzdovnik (5. c),  
Peter Kovačič (6. a), Anica Čuček (6. b), Andreja Burja (7. a), Polonca Flis (7. b), 
Iztok Jože Košir (7. c), Simona Matavž (8. a), Damjana Retuznik (8. b),  Sabina 

Lamut  (9. a), 
Peter Kos, ravnatelj, in zapisnikarica Bernarda Falnoga 
 

Opravičeno odsotni: 
Damjan Strelc (2. a) in Nina Skledar (4. a)  

Neopravičeno odsotni: 
Simona Jančič (1. s), Staša Fijavž (2. b), Zlatka Sodin (2. s), Jožica Kovše (3, 4. s), 
Jure Bićanić (4. b), Marjan Podgrajšek (8. c), Uroš Vuherer (9. b), Mojca Meke 

Stojnšek (9. c) 
  

Predlagani dnevni red: 

 
1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Izvolitev treh predstavnikov v Svet zavoda OŠ Zreče 
3. Izvolitev nadomestnega člana v odbor Šolskega sklada 

4. Predstavitev zbiralnih akcij 
5. Razno 

 

 
 

(K1) Pregled zapisnika iz prejšnjega sestanka 

 
Po uvodnem pozdravu predsednice Mojce Potnik Šonc se ugotovi sklepčnost. 

Pripomb na zapisnik zadnje seje ni, potrdi se predlagani dnevni red.   
 

 
 
(K2) Izvolitev treh predstavnikov v Svet zavoda OŠ Zreče 

 

V Svet zavoda OŠ Zreče so člani soglasno, z dvigom rok, potrdili predlagane 

predstavnike: Damjana Strelca (2. a), Lidijo Bombek (5. b) in Petra Kovačiča (6. a). 
Predstavniki so v svet zavoda izvoljeni za obdobje 4 let.  
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(K3) Izvolitev nadomestnega člana v odbor Šolskega sklada 

 
V upravni odbor Šolskega sklada OŠ Zreče je bilo potrebno imenovati novega 
predstavnika namesto Simone Kojzek, ker se je njen sin prešolal na drugo šolo.  

Člani so soglasno sprejeli sklep, da bo nova predstavnica v Šolskem skladu Sabina 
Lamut.  
 
 
(K4) Predstavitev zbiralnih akcij 

 
Ravnatelj je predstavil zbiralne akcije. 

Zbiralna akcija zbiranje starega papirja se je zaključila konec marca. Učenci so zbrali 
1,46 t papirja in s tem zaslužili 109,50 EUR.  
 

Zbirajo se prazne plastenke. Šola se je vključila v nagradni natečaj, zlasti, da se 
znebi praznih plastenk iz športne dvorane in s tem ne obremeni stroškov odvoza 

smeti. Seveda pa so pri zbiranju plastenk aktivni tudi otroci, saj plastenke prinašajo 
od doma.  

OŠ Zreče  se pridružuje vseslovenski akciji zbiranja odsluženih mobilnih telefonov in 
polnilcev. Projekt “HALO, SI ZA TO?” organizirajo Rotary klubi in Zveza prijateljev 

mladine, namen pa je zbrati čim več sredstev za otroke iz šibkega socialnega okolja, 
ki imajo visoke intelektualne sposobnosti, pa jih starši ne morejo finančno podpreti ali 

jim omogočiti letovanja. Mobitele, baterije in polnilce se bodo v šoli zbirali v kabinetu 
računalništva. 

 

(K5)Razno 
 

Ravnatelj je predstavil projekt Smetko car, ki poteka na centralni šoli Zreče. Gre za 

projekt, v katerem prijavljeni učenci pobirajo smeti in urejajo koše. Učenci so v pomoč 
čistilkam pri pobiranju smeti v okolici šole in hkrati opozarjajo svoje  sošolce, da ne 

zavračajo smeti v okolje. Namen projekta je, da se otroke ozavesti, da se smeti 
odlagajo v koše za smeti in ne mečejo na tla. Šola je nakupila nekaj majic za otroke, 
vključene v projekt Smetko car, le te otroci oblečejo, ko pobirajo smeti. »Smetkoti« so 

se  slikali  z vodstvom šole in s tem potrdilo svojo pomembnost. Idejni vodja projekta 
je učiteljica Jana Deželak.  

 
Podan je bil predlog glede objavljana zapisnikov sveta staršev na šolski spletni strani. 
Člani sveta staršev so sprejeli sklep, da se na šolski spletni strani objavi povzetek 

zapisnika Sveta staršev. 
  

S strani staršev je bil podan predlog, naj  vozači ob lepem vremenu čakajo na 
avtobus zunaj, na svežem zraku. Ravnatelj je povedal, da se bodo dogovorili z 
učitelji, ki izvajajo varstvo vozačev.  

S stani staršev je bilo podano vprašanje, zakaj na Gorenju v prvem razredu ni bila 
učencem ponujena angleščina? Ravnatelj je povedal, da se je v šolskem letu 

2015/16 učencem ponudila angleščina kot neobvezni izbirni prvi tuji jezik v 1. 
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razredu. Na podružnici Gorenje sta v prvem razredu le 2 učenca in se jima 

angleščina ni ponudila, ker šola ni  izpolnjevala normativa glede števila učencev. Tudi 
na podružnici Stranice se neobvezni tuji jezik v prvem razredu ne izvaja. Na 
Stranicah je letos 7 prvošolcev, vsi so se prijavili k neobveznemu izbirnemu tujemu 

jeziku, vendar zaradi prenizkega števila prvošolcev šola ni izpolnjevala  normativa.  
Je pa ravnatelj glede angleščine v šolskem letu 2016/17 povedal: angleščina bo 

obvezna za vse učence 2. razredov in normativ glede števila učencev ne bo igral 
nobene vloge.  
 

S stani staršev je bil podan predlog, da bi mlajši otroci pri OPB prišli prej na svež 
zrak, v kolikor je vreme sončno.  

 
Mamice so pohvalile prireditve, ki so jih izvedle učiteljice razredne stopnje ob 
materinskem dnevu. Poudarile so prednost razrednega nastopa, priložnost za 

vsakega otroka, da se pokaže s svojimi vrlinami.  
 

Starši otrok iz razredne stopnje so izrazili željo, da bi v pustno rajanje v bodoče 
vključili tudi njihove otroke. Na pusta je bilo rajanje organizirano le za učence 
predmetne stopnje. Učenci so bili  s pustnim rajanjem zelo zadovoljni. Ravnatelj je 

povedal, da bo pust v bodoče za vse učence OŠ Zreče.  
 

Predstavniki sveta staršev so pohvalili predavanje za starše, ki ga je izvedel dr. 
Aleksander Zadel, tema je bila oblikovanje delovnih navad in odgovornosti pri otroku. 
Želijo si novih predavanj. Podali so teme: droge, pasti interneta.  

 
Informacija glede naslednjega roditeljskega sestanka: bo proti koncu maja. Sestanki 

se bodo izvajali po razredih, ne bodo izvedeni za vse razrede šole hkrati.  
 
 

Sestanek smo zaključili ob 18.50. 
 

 
Zapisala       Predsednica sveta staršev 
Bernarda Falnoga      Mojca Potnik Šonc 

 
 

 
 


