
ZAPISNIK 

 

4. SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 

Datum: 6. 6. 2017 

Čas: 17. 00 – 18. 45 

Kraj: Zbornica na OŠ Gustava Šiliha Maribor   

 

 

Prisotni člani:  Lista prisotnosti je priloga zapisnika. 

 

 

Vodstvo: 

 Ravnateljica ga. Milojka Sevšek 

 Pomočnic ravnateljice ga. Darinka Ploj 

 Vodja PP ga. cvetka Kovačič 

 Vodja POPP ga. Pegi Zakrajšek Stergar 

 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. seje SS v šol. letu 2016/2017 (objavljen na 

spletni strani) 

2. Predstavitev dejavnosti v šolskem letu ter tistih, ki še prihajajo 

3. Pregled prispele pošte 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K točki 1 

Po pozdravu  predsednice Sveta staršev, go.  Vanje   Ropič,  smo z dvigom rok 

potrdili zapisnik 3. seje Sveta staršev.  

 

SKLEP 1 

Soglasno smo potrdili zapisnik prejšnje seje.  

 

K točki 2 

Gospa ravnateljica Milojka Sevšek nas je pozdravila in opisala dogajanje 

preteklih mesecev. V mesecih aprilu, maju in juniju je namreč bilo zelo veliko 

najrazličnejših dogodkov, kot so: tekmovanje v atletiki in nogometu, šole v 

naravi, glasbena revija, prireditev v Europarku, imenovana Pridne note, regijske 

igre MATP, balinanje. Prav tako so vsi skupaj, otroci in učitelji,  zelo uspešno  

izvedli Dan odprtih vrat, imenovan Guštilna. Dobili so zelo veliko pohval in 

starši so bili izjemno zadovoljni s takšno obliko predstavitve.  

Zelo lep dogodek je bil zaključek bralne značke, kamor so povabili Piko 

Nogavičko, ki je razveselila otroke in popestrila dogajanje. Gospa Sevšek je 

pohvalila go. knjižničarko za dobro izvedbo.  

Dogodki, ki še sledijo,  so predaja ključa za devetošolce in valeta za Posebni 

program. Seveda pa ne bomo končali šolskega leta brez sladolednega piknika in 

srečelova.  

V vrtcu so prav tako praznovali in izpeljali slovo od mini maturantov.  

 

Ga. Sevšek je povedala, da so v šoli zelo zadovoljni zaradi sprejema zakona o 

zgodnji obravnavi otrok, največja zahvala pa pripada gospe Jasni Murgel. 

Zdravstveni dom se je prijavil na razpis "Celostna zgodnja obravnava otrok s 

posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc  strokovnih 

delavcev", ki ga je objavili Ministrstvo za zdravje. Naša šola je pristopila k temu 

projektu kot konzorcijski partner Zdravstvenega doma, v smislu sodelovanja 

našega  mobilnega  specialnega pedagoga v njihovem timu. 

 

Gospa ravnateljica je omenila tudi naslednje donacije:  

 donacija za pridobitev nove kuhinje v razredu UŽD, za kar gre zahvala 

gospe Ljubici Jančič iz Sveta zavoda, 

 donacija Soroptimistk, 

 donacija Energetike, ki je bila namenjena atletskemu mitingu, 

 Lions klub Zarja ( pomoč učencem pri razvijanju športa v okviru 

specialne olimpiade 2000 evrov), namesto  _razstava in licitacija 

fotografij g. A. Hodaliča . 

 

 

 

 



K točki 3 

Ni prispele pošte 

 

K točki 4 

Gospa Ropič nas je pozvala k debati in predlogom. Gospa Barbara  je povedala, 

da je zelo zadovoljna z delom učiteljev v šoli, posebej je pohvalila razredničarko 

in varuha svojega sina  in da je otrok zelo napredoval. Žal  pa se je zgodilo kar 

nekaj  neljubih  dogodkov, tako v času pouka kot v popoldanskem varstvu. 

Skupina je namreč zelo zahtevna in težko obvladljiva.  Zgodilo se je, da je  njen 

sin imel izbruh jeze in poškodovalvaruha in enega otroka.  Naslednjič pa je bil 

tudi sin popraskan, a je to videla komaj doma. Motilo jo je, ker ji tega niso 

povedali. Ne krivi nikogar, a je mnenja, da je potrebno o teh stvareh obveščati 

starše. Gospa Kovačič ji je odgovorila, da redno dobiva informacije o težavah v 

tem razredu in da jih skušajo reševati na različne načine: dodelijo v razred 

dodatnega varuha, preprečujejo fizične kontakte. Vendar kljub temu niso vedno 

uspešni in pride do težav. Tudi ga. Sevšek je povedala, da je bila že sama priča 

takim dogodkom in da so tudi zaradi tega prosili na ministrstvo za dodatnega 

varuha. A smiselno je, da se vztraja pri zahtevah in da se otroci socializirajo. 

Prav tako je ge. Barbari povedala, da je prav, da se je oglasila in da jo razume in 

da znova apelira na vse starše, naj o težavah spregovorijo takoj.  

 

Nato je svoje mnenje povedala še ga. Ropič in sicer že leta posluša, da se v času 

OPB ničesar ne dogaja. Iz lastnih  službenih izkušenj ve, da OPB ni varstvo in 

čakanje, da greš domov. Žal je v preteklih mesecih svojega sina dva krat  našla v 

sobi za sproščanje, a je bil na svojem vozičku. V IP ima sin zapisano, da ga je 

potrebno dajati iz vozička. To je v razredu povedala in ko je prišla naslednjič, je 

bil na tleh, na blazini. Gospa Sevšek je dodala, da se kljub temu, da se morajo 

skupine v OPB združevati in seliti, da marsikaj početi in se ukvarjati z otroki. 

Najbolje pa je, da se mnenja o teh stvareh povedo v skupini, kjer se otrok 

nahaja.  

Gospo Ropič je zanimalo tudi,  kako je z prijavljanjem v interesne dejavnosti. 

Rečeno je namreč bilo, da starši otrok več ne prijavljamo v posamezno 

dejavnost in da to naredijo razredniki, a sinova razredničarka o tem ni vedela 

ničesar, zato njen sin to leto ni bil prisoten v nobeni interesni dejavnosti in je 

mnenja, da je nekaj narobe. Gospa Sevšek je razložila, da imajo zadnjo besedo o 

vključitvi otrok v interesne dejavnosti specialni pedagogi, ki določeno dejavnost 

izvajajo. Tako, na primer, morajo za plavanje biti otroci čisti, brez pleničk, 

hkrati pa morajo zagotoviti varnost otrok. Gospa Ropič je predlagala, da bi 

uvedli interesno dejavnost, ki bi bila lažje izvedljiva za gibalno ovirane otroke. 

Gospa Kovačič se je strinjala in bo na aktivu sporočila in predlagala takšno 

interesno dejavnost.  

 

 



K točki 5 

Gospa Kos je povedala, da je obiskala atletski miting in se je zahvalila ge. 

Zvonki Valdhuber za dobro izvedbo. Dodala je , da je bilo zelo malo gledalcev 

iz PP, na kar je gospa Sevšek povedala, da morajo zaradi pomanjkanja učiteljev 

združevati skupine učencev in zato ne morejo v večjem številu obiskati 

tekmovanja.  

Gospa Kos je postavila vprašanje, kako se izbirajo otroci za letovanje v Punatu. 

Prišlo je namreč do nepopolnega obveščanja staršev in vsi niso dobili obvestila o 

možnosti letovanja. Čeprav je gospa Jelka C. podala odgovor, da so bili vsi 

starši obveščeni, žal ni bilo tako. Nato je gospa Kovačič povedala, da je 

informacija bila objavljen na spletni strani šole, dne 3. maja 2017.  

 

Gospa Ropič je povprašala, kako poteka počitniško varstvo in dobila odgovor, 

da je varstvo namenjeno samo otrokom iz PP in sicer za starše, ki so zaposleni.  

 

Gospa Inge Zorec je povedala, da je prejela na društvo Školjka  klic iz VDC  

Polža, če jim lahko kakorkoli pomagajo pri odraslih z avtizmom. Gospa Sevšek 

je odgovorila, da bo v naslednjem letu možno pomagati v takih primerih in naj 

gospa še pokliče.  

 

 

Seja se je zaključila ob 18.45 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta staršev: 

Vesna Berlič      Vanja Ropič 

 

 

 

 

Maribor, 29.8. 2017 
 


