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SVET STARŠEV  
Osnovne šole Janka Glazerja Ruše 

 

 

Datum: 31. 5. 2018 

 

 

ZAPISNIK 

  

 

 

3. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2017/2018, ki je bila 31. 5. 2018, ob 18. uri v 

zbornici OŠ Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ulica 4, 2342 Ruše. 

 

 

Prisotni: 

Barbara Jert, Renato Kolarič, Daša Babič, Aleksandra Kuntner, Jure Klobučar, Tanja Topovšek, Iztok Kološa, 

Andreja Krajnc, Matjaž Podgornik, Franci Švajger, Ditka Repolusk, Sonja Lorber, Irena Jurič, Mirica Rutnik, 

Barbara Šarh  

  

Manjkajoči: Polona Breški, Anja Mišanović, Blaž Vehovar, Aleksander Feržan, Tine Zorko, Tina Jert 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Uvodni pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled zapisnika zadnje seje sveta staršev 

3. Pobude in vprašanja 

4. Seznanitev z izbranimi učbeniki in delovnimi zvezki za šolsko leto 2018/2019 

5. Informacija o poskusnem izvajanju programa »Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok« 

6. Razno 

 

AD 1) 

 

Predsednica Sveta staršev, Barbara Jert, je pričela 3. sejo Sveta staršev, pozdravila navzoče in ugotovila, da 

je sklepčnost zagotovljena.  

 

 

AD 2) 

 

Gospa predsednica je pregledala zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 

2017/20181.  

 

Gospod ravnatelj, Ladislav Pepelnik pove, da bo v naslednjem šolskem letu šola ponudila predlagan 

računalniški program in da bo šola posredovala vlogo na občino za znižanje normativa pri pouku tujega jezika. 

Do konca tega šolskega leta se bo izvedla anketa o zadovoljstvu. 

 

1. SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2017/2018. 

 

 

  

                                                      
1 Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2017/2018 je objavljen na internetni strani OŠ Janka Glazerja   

Ruše - http://www.glazer.si/svetstarsev/. 

http://www.glazer.si/svetstarsev/
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AD 3) 

 

V nadaljevanju seje so se podale pobude in vprašanja. 

 

 Izpostavi se neprimerno izražanje učitelja.  

Gospod ravnatelj pove, da bo zadevo preveril in podal odgovor. 

 

 Razprava glede prehrane. Učenci so mnenja, da hrana velikokrat ni okusna. 

 

 Predstavljen je bil problem učbenikov za angleški jezik, ki so izposojeni iz učbeniškega šolskega 

sklada. Predlaga se, da se uporablja le delovni učbenik, iz delovnega zvezka se kopira le določene 

vsebine. 

 

 Predlaga se uvedba delavnic na temo strpnosti, nasilja in nezmerjanja. 

 

 

AD 4) 

 

 

Predstavitev izbranih učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/2019. 

 

2. SKLEP: Svet staršev se seznani z izbranimi učbeniki in delovnimi zvezki za šolsko leto 2018/20192. 

 

3. SKLEP: Vsi učenci OŠ Janka Glazerja Ruše so koristniki učbeniškega sklada. V primeru, da starš ne 

želi, da učenec uporablja učbenik iz učbeniškega sklada se poda izjava, da bo učenec sam kupil 

učbenike. 

 

AD 5) 

 

V šolskem letu 2018/2019 se ukine program »Zdrav življenjski slog«. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport je objavilo nov program, »Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok«, ki se bo izvajal od 

prvega do devetega razreda, eno šolsko uro, na željo učenca. 

 

4. SKLEP: Svet staršev se seznani s programom »Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično 

počutje otrok«, za šolsko leto 2018/2019. 

 

AD 6) 

 

Gospod ravnatelj predstavi nekatere dogodke v mesecu juniju. 

 Na OŠ gostijo menihe iz Indije. 

 20. 6. 2018 bo šola organizirala na Letnem odru, v primeru slabega vremena pa v športni dvorani, 

zaključno prireditev ob koncu šolskega leta. Na prireditev bodo povabljeni vsi starši, saj se bodo 

podelila priznanja najuspešnejšim učencem za šolsko leto 2017/2018. Ob tej priliki bo izšlo tudi, 

likovno in literarno glasilo Stopinjice. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

 

 

Zapisala: 

mag. Barbara Šarh         Barbara Jert, 
predsednica Sveta Staršev 

                                                      
2 Priloga 1 – Izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/2019. 


