
 
Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna 
 07 34 35 160, faks 07 34 35 170 

e- info@os-mirna.si 

 

ZAPISNIK 

 

3. seje sveta staršev, ki je bila v torek, 07. junija 2016, ob 17.00 uri v 

zbornici OŠ Mirna  
 

 
PRISOTNI: 

Predstavniki sveta staršev po razredih oz. oddelkih: 

1. a razred – Mojca Smole 

1. b razred – Tina Jurkovič 

2. razred – Grega Kraljevski 

3.b razred – Jožko Dim 

4. razred – Nataša Nagode 

5. razred – Marko Petje 

6. razred - Dušanka Kermc 

7. razred – Roman Herman 

predstavnica OE OŠPP – Jolanda Sirk (namestnica) 

 

Predstavniki staršev skupin vrtca Deteljica Mirna: 
Žogice – Jure Škufca 

Gumbi – Dunja Blažič 

Pike – Matevž Suhadolnik 

Klobuki – Nataša Nagode (namestnica) 

Barvice – Mojca Smole 

Sončki – Bojana Rebolj 

 

Prisotne delavke iz kolektiva OŠ Mirna: 
ravnateljica OŠ Mirna Anica Marinčič 

pedagoški vodja OE OŠPP Melita Lekše 

 

 

ODSOTNI: 

3. a razred – Robert Gazvoda 

8. razred – Izidora Hruševar 

9. razred – Sonja Močnik 

Rožice – Katica Badovinac (se je opravičila) 

pomočnica ravnateljice za Vrtec Deteljica Mateja Lužar 

 

Tretjo sejo sveta staršev je sklical predsednik sveta staršev g. Grega Kraljevski, ki je predlagal 

naslednji  
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DNEVNI RED: 

 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Učbeniki, delovni zvezki in ostala gradiva za šolsko leto 2016/2017 

3. Vprašanja, pobude, mnenja 

4. Razno 

 

 

 

 

 

K TOČKI 1 

 

Predsednik sveta staršev g. Grega Kraljevski je pozdravil vse navzoče, preveril prisotnost in 

ugotovil sklepčnost. Predsednik je podal na glasovanje predlagani dnevni red, ki je bil vsem 

predstavnikom posredovan preko elektronske pošte. Predstavnica sveta staršev je predlagala 

dodatno točko dnevnega reda, in sicer Imenovanje novega člana UO šolskega sklada. 

Predsednik se je s predlogom strinjal in na dnevni red dodal novo 3. točko. 

 

Sklep: Ugotovi se, da je svet staršev sklepčen in so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje seje. 

Sklep: Na novo predlagani dnevni red je soglasno sprejet in potrjen. 

 

 

K TOČKI 2 

 

Predsednik je povedal, da so vsi člani sveta staršev sezname delovnih zvezkov in učbenikov 

prejeli po elektronski pošti in so si jih lahko podrobno ogledali. Nato je predal besedo 

ravnateljici ga. Marinčič, ki je povedala, da so bili vsi straši na zaključnih roditeljskih 

sestankih seznanjeni s seznami. Poleg tega so bili starši seznanjeni tudi z dnevi dejavnosti in 

okvirnimi stroški. Na podlagi pregledanih zapisnikov roditeljskih sestankov po razredih, starši 

niso imeli pripomb. Ravnateljica je povedala, da mora po zakonodaji svet staršev celotni 

seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto potrditi. Predstavnik staršev 

je povedal, da so bili otroci iz OŠ Mirna pohvaljeni glede predznanja, ki ga prinesejo v 

srednjo šolo. Predvsem je pohvalno to, da učenci tako majhne šole pokažejo dobre rezultate 

pri nadaljnjem šolanju. Posledično mora biti tudi izbor gradiva, ki ga strokovni aktiv vsako 

leto izbere dober. 

 

Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil seznam učbenikov in delovnih zvezkov, ki ga je 

predlagal strokovni aktiv OŠ Mirna. 

 

 

K TOČKI 3 

 

Predsednik je predal besedo predsednici UO šolskega sklada, ki je seznanila predstavnike 

sveta staršev z odstopno izjavo izvoljenega člana Jureta Škufca zaradi pomanjkanja časa. Zato 

je predlagala imenovanje novega člana v upravni odbor šolskega sklada. 

 

Sklep: Svet staršev je soglasno imenoval predsednika Grega Kraljevskega v upravni 

odbor Šolskega sklada OŠ Mirna. 

 

 



 

K TOČKI 4 

 

Predsednik je pod točko 4 odprl razpravo in predal besedo staršem. 

 

Starši so izpostavili, da na igrišču pred vrtcem otroci nimajo veliko sence, kar je še posebej 

problematično v poletnih mesecih. Zato so starši predlagali, da se izkoristi prostor za vrtcem, 

kjer vzgojiteljice sedaj parkirajo svoje avtomobile, saj je tam največ sence. Ravnateljica je 

povedala, da je prostor zadaj za vrtcem neprimeren zaradi varnosti otrok. Tam se v leseni uti 

nahajajo poganjala za otroke in visoka ograja na meji. Starši so predlagali, da bi lahko zadevo 

rešili s platnom nad igrali. Ravnateljica je povedala, da so vzgojiteljice pred kratkim na 

sestanku predlagale, da se nad peskovnikom naredi nadstrešek. Otroci se veliko zadržujejo 

prav v peskovniku, poleg tega bi bila to trajna rešitev. Je pa ravnateljica poudarila, da se 

strokovne delavke trudijo otroke zadržati čim bolj v senci. Starši so izpostavili tudi problem 

pokrival, in sicer otroci na glavi ne nosijo pokrival kljub močnemu soncu. 

 

Starši so opozorili, da je šolski avtobus na relaciji Ševnica-Mirna premajhen za vse vozače iz 

te smeri. Zato so otroci primorani drug drugemu sedeti v naročju, kar je sporno z vidika 

varnosti otrok. Ravnateljica je povedala, da se tudi sama zaveda tega problema in nekajkrat 

tudi sama ni spustila otrok na premajhen avtobus ter je zahtevala večjega. Pogodbe s 

prevozniki podpisuje občina, zato ravnateljica sama ne more reševati zadev s prevoznikom. 

Isti problem se pojavlja že 10 let in vedno gre za istega prevoznika. Ravnateljica je obljubila, 

da bo takoj opozorila občino na ta problem. Hkrati je starše pozvala, da ob podobnih 

situacijah takoj pokličejo v šolo in jo opozorijo na nastale nepravilnosti, da lahko nemudoma 

ukrepa. 

 

Ravnateljica je predstavnike sveta staršev seznanila z neuradnimi rezultati Nacionalnega 

preverjanja znanja. Devetošolci so pri vseh predmetih nad državnim povprečjem. 

 

 državno povprečje OŠ Mirna 

slovenščina 53,3% 59,3% 

matematika 51,4% 62% 

likovna umetnost 62,7% 65% 

 

Tudi šestošolci so se odlično izkazali in so nad državnim povprečjem, le pri angleščini so 

rezultati nekoliko slabši. 

 

 državno povprečje OŠ Mirna 

slovenščina 54,3% 62,5% 

matematika 53,6% 57,8% 

angleščina 49,4% 48,3% 

 

Ravnateljica je povedala, da so učenci OŠ Mirna vedno nad državnim povprečjem, razen ene 

generacije učencev od katerih je težko pričakovati dobre rezultate. Gre za generacijo, kjer je 

veliko učencev z odločbami, ki potrebujejo dodatno individualno strokovno pomoč.  

 

 

 

 

 

 

 



 

K TOČKI 5 

 

/ 

 

Dodatnih predlogov in vprašanj ni bilo. 

 

Predsednik je vsem zaželel lepe počitnice in sejo zaključil ob 17.47 uri. 

 

 

Zapisala: Nataša Nagode         Predsednik sveta staršev 

                  Grega Kraljevski 
 


