
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ GRM 2022/23 

Seja potekala: četrtek, 22.9.2022 ob 18. uri v prostorih OŠ Grm. Seja zaključena ob 20.30 uri. 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti oz. sklepčnosti 

2. Konstituiranje Sveta staršev OŠ GRM (izvolitev predsednika in podpredsednika sveta staršev) 

3. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ GRM 

4. Poročilo o delu v šolskem letu 2021/22 

5. Predstavitev in razprava o Letnem delovnem načrtu OŠ GRM v letu 2022/23 

6. Razno 

Sprejeti sklepi in razprava: 

Ad 1)  

Svet staršev sestavlja 33 predstavnikov oddelkov. Vsi oddelki imajo predstavnika. Na seji 22.9.2022 je 

bilo prisotnih 27 predstavnikov, s čimer potrdimo sklepčnost. 

Ad 2) 

Predstavniki Sveta staršev smo izmed sebe z večino izvolili: 

-predsednico Sveta staršev: Carmen Papež 

-podpredsednico Sveta staršev: Sabino Devjak Novak 

Ad 3)  

Zapisnik zadnje seje svet staršev 2021/22 je bil potrjen. 

Ad 4) 

Poročilo o delu v šolskem letu 2021/22 je podala ravnateljica, ga. Zdenka Mahnič: 

-predstavljeni so bili rezultati NPZ v 3., 6. in 9. razredu glede na slovensko povprečje in analiza 

rezultatov (poudarek na branju, bralnem razumevanju, delanju domačih nalog, samostojnem učenju) 

-osvojenih 50 srebrnih in 30 zlatih priznanj na državnem nivoju; z izkupičkom smo zadovoljni 

-šolski časopis Najča je bil razprodan 

Ad 5) 

Predstavitev in razpravo o Letnem delovnem načrtu OŠ GRM v letu 2022/23 je podala ravnateljica šole, 

ga. Zdenka Mahnič: 

-v šolskem letu 2022/23 je na šoli 819 učencev, v 33-ih oddelkih in 100 strokovnih sodelavcev 

-prednostne naloge v tem šolskem letu bodo: spodujanje in krepitev sodelovanja med učenci in učitelji, 

krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti, medpredmetno povezovanje 

-nadaljevanje napovedanega ustna spraševanja na ravni šole (poziv staršem, da otroke spodbujajo k 

upoštevanju dogovorjenih datumov ocenjevanja) 

-projekt ERAZMUS v teku 



-nadarjeni učenci: usmerjanje k raziskovalnim dejavnostim 

-nadaljevanje spodbujanja podjetništva 

-z letošnjim šolskim letom se vrača tutorstvo 

-zbiralna akcija papirja bo dvakrat (oktober in marec)-poziv k čim večjem sodelovanju, vrnjeno tudi 

tekmovanje med razredi; finančna sredstva, pridobljena z zbiralnimi akcijami papirja, zelo dobrodošla 

-tretji predmet NPZ v 9. razredu bo glasba 

-učitelj glasbe, M. Romih, pripravlja avtorski muzikal 

-ključni spremembi pravil šolskega reda:  

a) k prepovedi uporabi mobilnih telefonov je dodana pametna ura 

b) učenci ne dežurajo v vhodih v šolo 

-ponovno bo ustanovljen ŠOLSKI SKLAD za upravljanje s financami; Svet šole da 3 predstavnike.  

Svet staršev je izmed sebe določil 4 predstavnike: Nataša Marija Filip, Jure Jazbinšek, Nina Petaros Lejo, 

Janez Usenik. Prva seja bo sklicana konec septembra. 

-seznanitev z novim cenikom cenikom hrane: 

malica: 0,90 € 

kosilo: 1-2 razred: 2,20 €; 3-5 razred: 2,40 € in 6-9 razred: 2,80 € 

-podražitev jutranjega varstva: do 7. ure: 10 €/mesec; po 7. uri: 7 €/mesec. V jutranjem varstu je cca 

200 otrok (2.-5. razred). Poziv in prošnja staršem, da otroci, ki lahko pridejo v šolo kasneje, naj pridejo 

kasneje, saj 200 otrok v jutranjem varstvu predstavlja veliko logistično obremenitev (zasedanje 

kapacitet učiteljev in prostora, zaradi česar ni prostora za izpeljavo interesnih dejavnosti). 

-dosedanji Komisiji za pritožbe poteče 5-letni mandat. Konstituitanje nove komisije za novo obdobje 5-

ih let. Svet staršev izmed sebe predlaga: Gordano Vertuš Knez  

-ŠOLA ZA STARŠE: zelo kvalitetna predavanja, žal zelo majhna udeležba. Poziv vsem predstavnikom 

razredov, da spodbudijo starše k udeležbi. Dodatno bodo predavatelji vnaprej pripravili tudi povzetke 

predavanj. 

Ad 6) 

Pobude in vprašanja staršev: 

Pobudnik Vprašanje Odogovor 
U. Malenšek:  Glede na Poslovnik Sveta 

staršev ima predstavnik 
razreda tudi izvoljenega 
namestika, ki pa ga v 
našem primeru ni. 

Z. Mahnič pojasni, da so seje Sveta staršev javne, da se seje lahko udeleži 
kateri koli starš, le da nima pravice glasovanja. Predstavnik staršev 
posameznega razreda si tako sam uredi zamenjavo. Je pa res, da je 
potrebno poslovnik revidirati. 
SKLEP: Z. Mahnič poda pripombe/dopolnitve na Poslovnik Sveta staršev 
in ga pošlje v korespondenčno dopolnitev in potrditev Svetu staršev. 

6. A Obrazložitev glede luknje 
v steklu na oknu 
telovadnice. 

Z. Mahnič pojasni, da luknje ni povzročil metek, kot se je predvidevalo. 
Zadeva ustrezno rešena in sanirana s pomočjo ustreznih institucij. 
 

Vprašanje po 
spletu 

Seznam ID: čas med 
posredovanjem seznama 

Z. Mahnič pojasni, da je seznam ID pripravljen že v avgustu. V začetku 
sept. je nato potrebno določiti še urnike dodatnih/dopolnih ur, 
upoštevati zasedenost telovadnice. 



in začetkom izvajanja ID 
prekratek. 

SKLEP: V prihodnje bo šola zbirala prijave na ID en teden. 

Vprašanje po 
spletu 

Kakšen bo program za 
nadarjene učence? 

Z. Mahnič pojasni, da bo zelo velik poudarek na ustvarjanju in 
spodbujanju k raziskovalnim dejavnostim. 

U. Malenšek, 
S. Devjak 
Novak  

Problematika parkiranja. 
Pobuda s strani staršev, 
da se 10 parkirišč na 
Mušičevi cesti, ob vhodu v 
razredno stopnjo, nameni 
staršem za kratkotrajno 
parkiranje.  

Z. Mahnič pojasni, da sta v planu dve fazi ureditve parkirnega režima. Prva 
faza naj bi bila realizirana do konca leta 2022, in sicer da bo promet od 
šole do Kandijske ceste urejen enosmerno, s čimer se bo nekoliko olajšalo 
odlaganje otrok.  
Svet staršev je podalo SKLEP, ki ga ravnateljica Z. Mahnič preda županu 
MO NM, G. Macedoniju, in sicer: Svet staršev predlaga, da se za 
zagotovitev povečane varnosti otrok 10 parkirnih mest na Mušičevi 
cesti, nameni staršem za kratkotrajno parkiranje, v zameno za 10 
parkirnih mest za učitelje na makedamskem parkirišču.  
 

/ Ureditev šolskega igrišča. Z. Mahnič pojasni, da je v planu ureditev zunanjega igrišča, in sicer v 
prihodnjih treh letih. Trenutno je v pripravi idejni načrt. Ravnateljiva tudi 
pojasni, da gre za zelo zahteven projekt, tako izvedbeno kot finančno. 
Potrebno bo namreč sanirati kanalizacijske cevi, zaradi korozije tudi 
utrditi teren. Za ureditev bo potreben javni razpis večje vrednosti. 

/ Vprašanje glede 
živosrebrnih in LED žarnic. 

Ravnateljica še poda odgovor. 

6. A Nasilje v razredu Predstavnica 6.A predstavi problematiko nasilja v razredu in resno 
situcijo, ki jo že intenzivno rešujejo tako z vodstvom šole, kakor tudi z 
ustreznimi institucijami. 

5. razredi Združeni učenci 5. 
razredov z učenci 6.  
razredov pri izbirnem 
predmetu NEMŠČINA 

Z. Mahnič pojasni, da so bili primorani združiti razrede glede na število 
prijavljenih otrok (kvota). Glede zahtevnosti snovi (problem 5. razreda, ki 
z znanjem ni na nivoju 6. razreda) naj se starši obrnejo direktno na 
učiteljico namščine, ki bo lahko podala strokovno mnenje. 

2. B Zaklepanje šole med 
08:00- 08:10, naj se 
ukine. Izvajanje tega 
ukrepa se zdi povsem 
nesmiselno. Škoda, ki se 
pri tem dela dodatno, je 
večja od koristi ;) 
Otroci se zunaj zbirajo 
(beri gužvajo) in potem , 
ko se vrata odklenejo, vsi 
naenkrat notri rinejo.  
V nasprotnem primeru pa 
naj zapišejo izvajanje tega 
ukrepa tudi v Hišni red in 
ga spremenijo. Sedaj piše: 
7.1. Prihodi in odhodi 
učencev iz šole PRIHODI 
Ob vhodih v šolo so 
nameščene infografike, ki 
opozarjajo na 
preprečevanje okužb s 
COVID-19. 
Prav tako so ob vhodih 
nameščena razkužila. V 
šolo lahko vstopajo le 
zdrave osebe, nositi 
morajo zaščitno masko. 
Upoštevati je potrebno 
socialno distanco 
(najmanj 1, 5 metra). 
Vstop v šolo poteka za 
učence po sledečem 
razporedu: RAZREDNA 
STOPNJA Učenci od 1. do 
5. razreda – vstop skozi 

Z. Mahnič pojasni, da je izvajanje tega ukrepa nujno zaradi nemotenega 
izvajanja dopolnilnega, dodatnega pouka, interesnih dejavnosti. 
Sprememba v hišnem redu bo popravljena, ko ga bo potrdil Svet šole. 



vhod razredne stopnje. 
Učenci vstopajo od 8.00 
do 8.15. 
 

 

Sprejeti SKLEPI: 

1. Z. Mahnič poda pripombe/dopolnitve na Poslovnik Sveta staršev in ga pošlje v korespondenčno dopolnitev in potrditev 

Svetu staršev. 

2. V prihodnje bo šola zbirala prijave na ID en teden. 

3. Svet staršev predlaga, da se za zagotovitev povečane varnosti otrok 10 parkirnih mest na Mušičevi cesti, nameni staršem 
za kratkotrajno parkiranje, v zameno za 10 parkirnih mest za učitelje na makedamskem parkirišču.  

 

Dodatno: 

-naslednja seja Sveta staršev bo v mesecu maju. 

 

Zapisala: Sabina Devjak Novak  

 

 

Predsednica Sveta staršev: Carmen Papež 

 

 

Novo mesto, 25.9.2022 


