
Zapisnik 1. seje sveta staršev: 27. 9. 2017 ob 15. uri 

 

Prisotnost predstavnikov sveta staršev: prisotnih je bilo dvajset staršev ter ravnateljica ga. 

Romana Lebič in predsednica sveta zavoda ga. Martina Pfeifer. Zapisnik je pisala Mateja 

Peperko. 

Odsotni: Predstavnika iz 2. in 8. razreda prilagojenega programa ter iz III. a in IV. b 

posebnega programa. 

Ravnateljica je pozdravila vse prisotne in predstavila dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti.  

2. Pregled sklepov zadnje seje sveta staršev (sklep). 

3. Predstavitev predstavnikov razrednih skupnosti v svetu staršev.  

4. Izvolitev predsednika sveta staršev (sklep). 

5. Imenovanje člana sveta staršev v svet zavoda Oš Glazija (sklep).  

6. Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/ 18. 

7. Razno. 

 

Ad1) Ravnateljica je s štetjem predstavnikov oddelčnih skupnosti ugotovila, da je svet staršev 

sklepčen. 

 

Ad2) G. Kroflič, predsednik sveta staršev, je prebral sklepe z zadnje seje z dne 27. 6. 2017.  

Sklep 1) Svet staršev potrjuje sklepe zadnje seje sveta staršev. 

 

Ad3) Ravnateljica je prosila, da se predstavijo tudi prisotni člani. Starši se nekateri med seboj 

že poznajo, nekaj pa je tudi staršev novincev.  

Starši so poudarili, da so zadovoljni z delom šole in pohvalili je dobro delo opaženo in da si 

zasluži pohvale. 

 

Ad4) Ravnateljica je povedala, da je bil lanski predsednik sveta staršev g. Simon Kroflič in je 

sodelovanje med njim in šolo ocenila za zelo dobro. G. Kroflič Sebastjan je predlagal, da g. 

Kroflič Simon nadaljuje s svojim delom in prisotni so se s predlogom strinjali.  

Sklep 2) Člani sveta staršev z dvigom rok potrdijo g. Simona Krofliča za predsednika sveta 

staršev. 

 



Ad5) Ravnateljica je razložila, kako je sestavljen svet zavoda naše šole: pet predstavnikov 

delavcev, trije predstavniki ustanovitelja in trije starši. Mandat članov traja štiri leta in letos 

poteče mandat predstavnici  staršev  Ge. Hren.  

Konec lanskega šolskega leta je g. Kroflič Sebastjan povedal, da bi bil pripravljen biti 

predstavnik v svetu zavoda. Ker ni imel nihče od prisotnih pripomb, je bil g. Kroflič Sebastjan 

imenovan v svet zavoda Oš Glazija.  

Sklep 3) Člani sveta staršev potrdijo g. Kroflič Sebastjana kot predstavnika v svet zavoda 

Osnovne šole Glazija Celje.  

 

Ad6) G. Kroflič Simon je prosil ravnateljico, go. Romano Lebič, da predstavi Letni delovni 

načrt za leto 2017/ 2018. 

Sledila je predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18. Predstavniki sveta 

staršev bodo LDN prejeli tudi na svoj elektronski naslov ali po pošti. (priloga - Letni delovni 

načrt OŠ Glazija Celje 2017/18). Letni delovni načrt bo predstavljen še na svetu zavoda, nato 

pa bo hranjen v arhivu sveta zavoda.  

 

Ad7) Predsednik sveta staršev, g. Simon Kroflič je vprašal, če želi kdo še kakšno razpravo ali 

pojasnilo. Ravnateljica je izpostavila problematiko logopedov in profesorjev specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, ker jih na trgu dela ni in jih tako ne moremo zaposliti. Pri nas pa 

ustrezajo zaposlitvi za nedoločen čas le kadri s tovrstno izobrazbo.  

Ravnateljica pove še, da je bil projekt Strokovni centri sprejet, bili smo izbrani za širše celjsko 

območje. V okviru tega projekta smo dobili konzorcijske partnerje v Zagorju, Žalcu in Velenju.  

Odločamo se za nakup novega avtomobila, ki bi naj imel možnost prevoza invalidskih 

vozičkov, hkrati pa bi bil tako velik, da bi lahko prevažal več otrok, kot navaden avto. Pogoj bi 

bil tudi to, da avtomobil še vedno ne bi bil kombi, saj kombiji potrebujejo tahograf. 

Ravnateljica pove, da smo odprti za predloge. Ga. Kloar je predlagala Renault Espace, g. 

Petru podaljšanega Kangooja ali Fiat Doblo. Ga. Kričej je vprašala, če je šofer g. hišnik. Ga. 

ravnateljica je povedala, da ima g. hišnik pri nas preveč obveznosti, da bi lahko opravljal še 

dela šoferja, saj imamo pri nas bazen in je tudi z njim zelo veliko dela.  

Junija se načrtuje energetska sanacija šole – bili smo izbrani iz strani Mestne občine Celje.  

Ravnateljica še poudari, da je zelo vesela, ker je uspel projekt Mirno morje. Pobudniki 

projekta so iz Dunaja, projekt je razvit posebej za osebe s posebnimi potrebami. Iz naše šole 

se je jadranja udeležilo pet otrok in dve spremljevalki. Pluli so na relaciji Kaštel – Brač – Šolta 

v skupini 120 jadrnic iz drugih držav. Zagotoviti smo morali 7000 eur za stroške in prehrano.  

Ga. Lokar se je zanimala, če se na šoli organizirajo izobraževanja za starše. Ravnateljica ji je 

odgovorila, da so teme predavanj bolj splošne, za specifične težave, pa se lahko starši 

oglasijo k našim strokovnim delavcem, kot so socialna delavka, psihologinja, fizioterapevti ali 



delovni terapevti, ponudila je tudi, da se mama oglasi pri njej in se bosta pogovorili, kaj 

konkretno si želi. 

Ga. Cestnik je vprašala, kako je z nadomeščanjem pri pouku slovenščine, saj je ga. Krajnc že 

dalj časa odsotna. Ravnateljica je povedala, da smo ure slovenščine v celoti razporedili ge. 

Tei Hrnčič, ki je prof. slovenskega jezika.  

G. Kroflič Simon prosi, da se sej sveta staršev člani v letošnjem letu udeležujejo v čim večjem 

številu, saj bomo imeli razpis za novega ravnatelja in bi želel, da se kandidati podrobno 

preučijo. Zahvalil se je še ravnateljici za odgovore na vsa zastavljena vprašanja.  

 

Ker ni imel nihče več predlogov ali vprašanj, je g. Simon Kroflič zaključil sejo ob 16.30 uri.  

 

Zapisnik zapisala:       Predsednik sveta staršev: 

Mateja Peperko       Simon Kroflič 

 

 

 

 


