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Tretja redna seja sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 je potekala v sredo, 5.6.2019, s pričetkom ob 

18:00 uri, v učilnici LUM-a na OŠ Miroslava Vilharja, Trg padlih borcev 1a, 6230 Postojna. 

Na sejo so bili vabljeni predstavniki sveta staršev Osnovne šole Miroslava Vilharja, ravnateljica prof. 

Mateja Modrijan, prof. Darja Debevec in prof. Mateja Veber (pomočnici ravnateljice), ter vodja 

podružnične šole s prilagojenim programom prof. Alenka Fatur.  

Prisotni člani na seji: predstavnik 3.h, 7.b, 7.a, 5.a, 5.b, 9.a, 5.c, nis 2 , ppvi 1, 3.b, 1.a, 6.b, 7.c, 4.c, 2.a, 

nis 4, 4.a, 8.c, 4.b, nis 3, 6.a, nis 5, 2.b 

lista prisotnosti je v prilogi in jo šola arhivira skupaj z zapisnikom. 

Ostali prisotni: 

Darja Debevec, pomočnica ravnateljice 

Mateja Veber, pomočnica ravnateljice 

Svoj izostanek so opravičili:  predstavnica 5h, 8.b, 1.b, 1.h, 3.a 

Svojega izostanka niso opravičili: predstavnica 1.c, 2.c, 3.c, 6.c, 8.a, 9.b, 2.h, nis 1, 2.h, 4.h 

 

Predsednik je pozdravil vse prisotne.  

 

Ad1 - Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 

 
Predsednik je ugotovil sklepčnost ter predlagal, da se za zapisnikarico te seje imenuje go. Mikulčič. 

 

Sklep št. 1: Prisotni predstavniki staršev v svetu staršev na seji se strinjajo, da zapisnik piše 

predstavnica  1.a oddelka na matični šoli 



 

Prisotnih: 23 ZA: 23  PROTI: 0 

 

 

Predsednik predlaga potrditev dnevnega reda. Predlaga se naslednji dnevni red: 

 1.Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda.  

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta staršev in pregled uresničevanja sklepov.  

3. Predlog selitve OVI na matično šolo. Na sejo je povabljena vodja prilagojenega in posebnega 

programa - Alenka Fatur. 

4. Potrditev seznama delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020.  

5. Predstavitev programov šol in taborov v naravi, ter sprememb v šolskem letu 2019/2020. 

6. Razno 

Zaradi zamude prof. Alenke Fatur se dnevni red seje nekoliko spremeni. Točko št. 3 se obravnava ob 

prihodu vodje podružnične šole s prilagojenim programom.  

 

Ad 2: Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta staršev in pregled uresničevanja 

sklepov. 

Sklep: Svet staršev soglasno potrdi zapisnik 2. Redne seje sveta staršev.  

Prisotnih: 23    Za: 23   Proti: 0 

 

Ad 4: Potrditev seznama učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 

2019/2020  

Sklep: Svet staršev soglasno potrdi seznam učbenikov in delovnih zvezkov za prihajajoče 

šolsko leto.   

Prisotnih: 23    Za: 23   Proti: 0 

 

Ad 5: Predstavitev programov šol in taborov v naravi, ter sprememb v šolskem 

letu 2019/2020. 

Gospa ravnateljica, prof. Mateja Modrijan, predstavi nov plan taborov in šol v naravi za redne 

programe od 1. – 9.razreda. Program je predstavljen v spodnji tabeli.  

1.r  / 



2.r Čatež – šola plavanja  

3.r /  

4.r  Savudrija 

5.r Pohorje – 3 dni tabor  

6.r Rogla – zimska šola v naravi  

7.r  / 

8.r  CŠOD – športni teden  

9.r / 

 

Predlog staršev je, da se tabor v 5. razredu nekoliko premakne, saj je šola v naravi ob koncu 4. 

razreda, tabor pa takoj septembra meseca v 5. razredu. Za mnoge je lahko to prevelika 

finančna obremenitev.  

Predlog je, da vsi starši ali skrbniki otrok prilagojenih programov ob prijavi v šolo v naravi, 

plačajo tudi prvi obrok, ki ni vračljiv. Zaradi množičnih odjav tik pred odhodom, se namreč 

strošek prevoza na otroka, ki se šole v naravi udeleži, bistveno poveča. Ker to skoraj ni pravno 

mogoče, svet staršev predlaga, da se pripravi predlog o plačilu 1. obroka za naslednje šolsko 

leto.  

Starši se z manjšim številom šol v naravi rednega programa strinjajo in predlog podpirajo.  

Sklep: starši soglasno sprejmejo spremenjen program taborov in šol v naravi za šolsko leto 

2019/2020 in predlagajo pripravo predloga za obvezno plačilo 1. obroka ob prijavi.  

Prisotnih: 23    Za: 23   Proti: 0 

 

Ad 3: Predlog selitve OVI na matično šolo. Predstavi prof. Alenka Fatur  

 

Vodja podružnične šole prof. Alenka Fatur predstavi prostorsko stisko oddelkov s prilagojenim 

programom. Izpostavi, da začasna rešitev s selitvijo treh oddelkov na OŠ Antona Globočnika 

ni dovolj dobra rešitev. Število otrok raste, vsako leto se učenci s posebnimi potrebami in 

njihovi učitelji selijo v različne kabinete, kjer je še prostor. Gleda na situacijo v prihodnjem 

šolskem letu, tudi kabinetov ne bo dovolj. Zato poziva predstavnike v svetu staršev, da začnejo 

razmišljati o tem, kako bi dolgoročno rešili prostorsko stisko OŠ Miroslava Vilharja. Do sedaj 

so vse to občutili le učenci s posebnimi potrebami, sedaj pa to postaja tudi problem rednih 

oddelkov na OŠ. Predsednik sveta staršev g. Matjaž Kragelj pove, da ne razume, kaj želi od 

sveta staršev. Ga. Alenka Fatur jasno pove, da 60 otrok s posebnimi potrebami nima prostora 

na tej šoli, ker imajo vedno prednost učenci rednega programa in izrazi razmišljanje o 

dvoizmenskem pouku v rednem programu. Svet staršev po njenem mnenju, na to 

problematiko ne opozarja dovolj zavzeto in resno. Starši otrok s posebnimi potrebami niso 



vedno dovolj slišani. Problematika se že več let le zapisuje v zapisnike in pri tem ostaja. Rešilo 

se ni popolnoma nič.  

Sklep: Svet staršev soglasno sprejme predlog, da se na septembrsko izredno sejo povabi vse 

župane iz občin, od kjer učenci s posebnimi potrebami prihajajo in novinarje. Na tej seji starši 

otrok s posebnimi potrebami predstavijo predlog ustreznejšega reševanja te problematike. 

Prisotnih: 23    Za: 23   Proti: 0 

 

Ad 6 – Razno  

- Možnost menjave skupin pri premetu Slovenski jezik 

Učne skupine v 8. in 9. razredu se oblikujejo glede na spol, ocene, učne težave, vedenjsko 

problematiko…. Menjava skupine je možna le ob ustrezni utemeljitvi. 

 

- Časopisni papir  

Starši opozorijo, da je odzivnost oddaje starega papirja bistveno manjša. Nova lokacija za 

kontejner je pri pokopališču. Kljub temu, da je je odzivnost manjša, ta lokacija ostaja.  

Sklep: Starše se o zbiralni akciji obvešča preko e-asistenta.  

 

Seja se je zaključila 19:20  

Zapisnikarica: Nika Mikulčič                                                                            Predsednik sveta staršev:  

MATJAŽ KRAGELJ 


