
ZAPISNIK 3.SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

Datum:24.01.2019 

Kraj: OŠ Stari trg ob Kolpi 

Prisotni: Marija Kobe, Sonja Mihajlović, Eva Halašova, Pyngrope Maybeline Rose Tekavec, Sabina 

Kapš in Mojca Butala. 

 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev prejšnjega zapisnika 

2. Potrditev članov za šolski sklad 

3. Pregled opravljenega dela za Božička in stanje denarnih sredstev 

4. Razno 

 

 

1.Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

Na prošnjo go. Mojce Butala zamenjamo točke dnevnega reda. S predlaganim popravljenim dnevnim 

redom se vsi prisotni strinjamo. 

 

 

2.Iz sveta staršev smo potrdili člane za šolski sklad:  Majerle Lidijo z 4 glasi za in 0 proti, Hliš Urško 4 

za 0 proti, Kobe Marijo 3 za 1 zadržan in Halaševo Evo 4 za in 0 proti. Iz strani učiteljev so bili potrjeni 

Oberstar Mateja 1 za 3 proti, Skrbinšek Ajda 4 za 0 proti; Mihelič Ingrid 4 za 0 proti, Ambrožič Urška 4 

za 0 proti. 

 

 

3.Pregled opravljenega dela za Božička in stanje denarnih sredstev 

Stanje denarnih sredstev na dan 31.01.2018 znaša 4.061,46 

 

Prihodki 

Madronič, gostinstvo in turizem d.o.o                                       50.00€ 

Tine and co. Podjetje za turizem d.o.o.                                      50.00€ 

Ekokult d.o.o., Kvasica2, 8343 Dragatuš                                    50.00€ 

Slap d.o.o. Stari trg ob Kolpi                                                         75.00€ 



Agrarna skupnost Paka, Jelenja vas, Predgrad                          50.00€ 

KS Stari trg ob Kolpi                                                                       100.00€ 

AMF d.o.o., Donova cesta 4, 1215 Medvode                            30.00€ 

Prostovoljno gasilsko društvo Stari trg                                       50.00€ 

Agrarna skupnost Sodevci                                                             20.00 € 

 

Založba Rokus Klett, d.o.o.                                                         paket 

Anna, d.o.o.                                                                                   nogavice 

Krka, d.d.                                                                                        paket 

Občina Črnomelj                                                                           paket 

Pošta Slovenije                                                                              paket 

MMP, d.o.o.                                                                                   sadje 

Pilana Kapš                                                                                     odeja 50 kom. 

Krajevna skupnost Predgrad                                                       sokovi 60 kom. 

Kopija Nova                                                                                    paket 

 

Skupaj prihodki                                                                             475.00€ 

 

Odhodki – računi 

 

Volino d.o.o., Tehnološki park 24, Ljubljana                             339.50€ 

Anni računalniška oprema d.o.o.                                                31.34€ 

INTERSPORT d.o.o.                                                                         91.97€ 

MMP Stari trg ob Kolpi                                                                  92.46€ 

Gotovina – račun Sabina Kapš                                                      35.09€ 

Gotovina – računi Marija Kobe                                                     85.48€ 

 

Skupaj odhodki                                                                                 675.84€ 

 

Stanje denarnih sredstev na dan 22.01.2019: 3.860,62€ 

 



 

4.Razno 

Pogovarjali smo se o preteklem sestanku, da bi bilo dobro doreči stvari konkretno na sestanku in ne 

naknadno po elektronski pošti. 

Bilo je postavljeno vprašanje, ali je na konferenci bila izpostavljena mogoče tema o odnosih učitelji 

starši. Prav posebej teme niso obravnavali. Ravnateljica pove, da imajo vsi zaposleni tako učitelji, 

kuharica, čistilka in hišnik slabo mnenje o starših, zaradi njihovih nenehnih pripomb glede delovanja 

OŠ Stari trg ob Kolpi. 

Razprava je potekala tudi o govorilnih urah, kateri čas bi bil primernejši, da bi bila udeležba večja. 

Ravnateljica pove, da je na šoli veliko vznemirjanja učiteljev s strani staršev. Starši posegajo po 

telefonu za informacije o svojem otroku in zgodi se tudi , da kličejo neprimeren čas oz. izven 

delavnega časa. O temi smo se skupaj pogovarjali in se strinjamo , da bi bilo lepo, če bi se težave 

reševale v šoli oz. na govorilnih urah, ki so temu namenjene vsak mesec sproti in tako do večjih 

konfliktov nebi prihajalo. Iz strani Sveta staršev smo podali predlog, da se starše po telefonu opomni, 

da imajo na voljo govorilne ure na katerih se rešuje nastala problematika v šoli . 

 

Na prejšnjem sestanku je bila obravnavana tema o medsebojnih odnosih med otroci in obrekovanje 

med seboj z neprimernimi besedami. Ravnateljica potrdi, da so se z otroci pogovorili in ne opažajo 

več medsebojnega zmerjanja. 

 

Na vprašanje članic Sveta staršev zakaj se šola ne udeleži več različnih tekmovanj, go. ravnateljica 

odgovori, da učenci za nekatere predmete niso zainteresirani, pri športnih tekmovanjih pa je premalo 

število učencev. 

 

V Svetu staršev smo razmišljali o sredstvih s katerimi razpolagamo. Pogovarjali smo se , da bi 

učencem plačali prevoz za končni izlet v kolikor se s tem šola strinja. Ta predlog bomo predlagali na 

naslednjem sestanku in se pogovorili ali je izlet mogoče izvesti. 

 

 

Zapisnik zapisala: Sabina Kapš 

 

 

 

 

 

 


