
 
Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna 
 07 34 35 160, faks 07 34 35 170 
e- o-mirna.nm@guest.arnes.si 

Zapisnik Sveta staršev OŠ Mirna z dne 15.10.2012 
 

 1. seja Sveta staršev Osnovne šole Mirna je potekala v ponedeljek 15.10.2012 v zbornici OŠ Mirna 
ob 18:00. 
Prisotni : Igor Šeničar, Tone Kovač, Matej Zupan, Tina Poreber, Vanja Bajc, Marko Cizelj, Barbara 

Lokar, Sonja Močnik, Marjeta Kotar,  Robert Gazvoda,  Neža Finžgar 

Opravičeno odsotni: Simon Nose, Gregor Krivec, Mojca Bevc 

 
DEVNI RED: 

1. Predstavitev članov sveta staršev in povzetek poteka volitev v oddelčnih in razrednih 
skupnostih OŠ, v OŠPP in Vrtcu Deteljica 

2. Predstavitev Poslovnika sveta staršev 
3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta staršev, imenovanje zapisnikarja 
4. Poročilo za šolsko leto 2011/2012 
5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013 
6. Novosti v šolskem letu 2012/2013 
7. Vprašanja, pobude, mnenja  
8. Razno 

 

K TOČKI 1 
Ravnateljica OŠ Mirna ga. Anica Marinčič je poimensko predstavila predstavnike in ugotovila 
sklepčnost, prisotnih je bilo 11 od 15 članov sveta. Na  podlagi zapisnikov oddelčnih roditeljskih 
sestankov, sestankov skupin v Vrtcu Deteljica in v OŠPP predstavila potek volitev  predstavnikov  
staršev  in njihovo namestnikov v  Svet staršev OŠ Mirna. 
 
Sklep 1: Ravnateljica ga. Anica Martinčič ugotovi sklepčnost Sveta staršev. 
 

K TOČKI 2 
Predstavniki sveta so soglasno potrdil spremembo 13. člena Poslovnika, ki se po novem glasi: Mandat 
predsednika in podpredsednika sveta šole traja eno šolsko leto, z možnostjo opravljanja funkcije 4 
zaporedne mandate.  
Sklep 2: Svet staršev OŠ Mirna je potrdil predlagano spremembo 13. Člena Poslovnika sveta 

staršev. 

 

K TOČKI 3 
Svet staršev je izvolil predsednika, podpredsednika in zapisnikarja: 
Predsednik – Matej Zupan 
Podpredsednik – Marko Cizelj 
Zapisnik – Neža Finžgar 



Predsednik Matej Zupan je nagovoril prisotne in nadaljeval z vodenjem  sestanka. 
Sklep 3: Svet staršev OŠ Mirna je imenoval Mateja Zupana za predsednika Sveta, Marka Cizlja za 

podpredsednika in Nežo Finžgar za zapisnikarico. 

K TOČKI 4 
Ravnateljica OŠ Mirna ga. Anica Marinčič je predstavila poročilo za leto 2011/2012.  
Sklep 4: Svet staršev OŠ Mirna podaja pozitivno mnenje k poročilu za šolsko leto 2011/2012.  

K TOČKI 5 
Ravnateljica OŠ Mirna ga. Anica Marinčič je kratko predstavila Letni delovni načrt zavoda Osnovna 
šola Mirna (vseh treh delov) in se ustavila pri popravkih v Publikaciji, ki jo je šola izdelala in pripravila 
za tisk še pred  uveljavitvijo uradnih sprememb poleti s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport. Ti popravki pa so: 
spremenjen razpored šolskih delavcev, 
 spremenjen transakcijski račun OŠ 
 sprememba dnevnega urnika in posledično spremenjen vozni red organiziranih prevozov 

otrok v šolo, 
 Predsednik Šolske skupnosti je Tomaž Tomšič, namestnica Nejka Guček Cvelbar, mentorica 

šol skupnosti je Vesna Kos. 
 Skupna prireditev ob koncu leta Mavrični planet bo 30.5.2012. 

Slep 5: Člani sveta staršev OŠ Mirna so delovni načrt za leto 2012/2013 soglasno potrdili. 

 

K TOČKI 6 
Na področju zakonodaje je prišlo do terminske spremembe razporeditve šolskega dneva, s čemer se 
je spremenil tudi vozni red organiziranih prevozov v šolo. Kljub spremembi je šola obdržala vse 
dejavnosti, ki so bile predvidene pred spremembo. 
Spremenil se je način subvencioniranja prehrane. Do subvencije upravičeni starši morajo odločbo CSD 
o subvencioniranju prehrane prinesti v šolo. Šola odločbe s strani CSD ne prejme in ne mora 
obračunati subvencije. 
Za vse nove zaposlitve mora OŠ zaprositi za soglasje Svet zavoda na podlagi predhodnega soglasja 
župana občine ali pristojnega ministra, odvisno od vira financiranja. Ministrstvo je letos dalo soglasje 
za vse zaprošene zaposlitve. Prav tako je ministrstvo izdalo soglasje za vse predlagane oddelke in 
podaljšano bivanje. 
Ga. Marinčič opozarja, naj starši na prijavnici za napoved jutranjega varstva in podaljšanega bivanja 
za prihodnje šolsko  leto označijo želeno in potrebno uro vključenosti  otroka v varstvo oziroma 
podaljšano bivanje, ker je od tega odvisno število ur JV in OPB in s tem tudi število oddelkov. 
Zimske počitnice se ponovno v dveh terminih. 

Sklep 6: Svet staršev OŠ Mirna sprejema uvedene obvezne novosti v šolskem letu 2012/2013.  

 

K TOČKI 7 IN 8 
G. Cizelj je opozoril, da je večkrat zjutraj okoli sedme ure opazil hoditi otroka po glavni cesti iz smeri 
Gomile. Ravnateljica ga. Marinčič bo osebno preverila, kateri otrok bi to lahko bil in kaj je morebitni 
vzrok za nevarno hojo otroka ob glavni cesti. 
Ga. Marinčič je opozorila, da je potrebno spremljati vozni red organiziranih jutranjih prevozov otrok v 
šolo, saj se nekateri vozniki ne držijo voznega reda. 
Starši so opozorili na pretirano število delovnih zvezkov, knjig in likovnega materiala. Starši 
predlagajo smotrno odločanje za potrebno šolsko gradivo. Ravnateljica ga. Marinčič bo pobudo 
prenesla na učitelje na konferenci učiteljskega zbora in v mesecu aprilu bedela nad izbiro delovnih 



zvezkov. Svet staršev bo na sestanku lahko podal mnenje glede na s strani učiteljev izbrano gradivo. 
Učitelji imajo omejitev fotokopiranja delovnih listov. Starši so mnenja, da je potrebno število le teh 
čim bolj omejiti in od otrok ponovno zahtevati, da tudi sami kaj pišejo, saj je to sestavni del 
izobraževanja.  Starši opozarjajo, da del likovnih pripomočkov  s seznama na začetku šolskega leta ob 
koncu prinesejo domov neuporabljenih. 
Plačevanje materiala za likovni pouk na položnicah ni mogoče, saj kar 40% staršev položnic ne 
plačuje. V kolikor morajo otroci prinesti denar v šolo, ga prinesejo praktično vsi.  Starši prisotni na 
Svetu staršev si želijo, da bi lahko plačevali preko položnic, da ne bi prišlo do izsiljevanja med otroci 
za  denar. Starši sprejmejo razlago ravnateljice, da je takšen sistem uporabljen predvsem zaradi 
neplačevanja položnic. 
Starši opozarjajo, da bi lahko bila spletna stran OŠ Mirna bolj ažurna. Na spletni strani bi lahko 
objavljali tudi obvestila, ter tako privarčevali marsikatero fotokopijo. Starši predlagajo, da se tedenski 
razpored dela v razredih in oddelkih prvega triletja objavi na internetni strani šole. 
Vozači s Trstenika še vedno nimajo urejenega prevoza v šolo, in želijo, da se prevozi za njihove otroke 
organizirajo tako kot za ostale vozače, ker je njihova šolska pot nevarna za peš hojo. Ravnateljica je 
pojasnila, da so ti učenci iz šolskega okoliša Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert in da OŠ 
Mirna ne more urejati prevoza za te otroke. Starši teh učencev so s tem seznanjeni. 
Starši pripomnili, da nekateri učitelji podaljšujejo pouk v odmore 
Po četrti uri je prehod iz šole v telovadnico zaprt. Starši opozorili, da se morajo tako otroci po torbe in 
ostalo opremo vračati preko glavnega vhoda. Prehod mora biti zaklenjen zaradi velikega števila ljudi, 
ki bi se tako lahko prosto sprehajali preko šole. Učitelji podaljšanega bivanja naj mlajše otroke 
opozorijo, da vzamejo vso opremo s seboj na trening.  
V telovadnici se pojavljajo ose, kar je potrebno odpraviti. 
Ravnateljica je povedala, da je za  OŠPP  v načrtu preureditev dela učilnice ( zelo velika) za tehniko in 
tehnologijo, kjer se pouk izvaja samo občasno, v prostorček za izvajanje nege gibalno oviranih 
učencev OŠPP. Potrebe po takšnem prostoru so se pokazale v septembru, ko jer šola dobila še 2 
gibalno ovirani deklici. Šola sicer tak prostor ima, vendar je premajhen. 
 

Seja se zaključi ob 19:45. Naslednja seja bo predvidoma pred koncem koledarskega leta. Člani sveta 

staršev bodo vabilo prejeli po elektronski pošti. 

 

Predsednik sveta staršev                                                                                                   Zapisala 

Matej Zupan                                                                                                                     Neža Finžgar 

 

 

 

 

 


