
ZAPISNIK S SESTANKA SVETA STARŠEV 

 

Datum: 18.5.2021 ob 16.00 

Kraj: OŠ Stari trg ob Kolpi 

 

Prisotni: Lidija Šterk, Urška Hliš, Andrej Benčina, Natalija Kure, Špela 

Goršič, Mojca Butala 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Potrjevanje delovnih zvezkov in ostalih učnih pripomočkov za šolsko 

leto 2021/2022 

3. Dejavnosti OŠ Stari trg ob Kolpi 

4. Razno 

 
Dnevni red je soglasno sprejet. 

 
 

Ad1) Ga. Špelo Goršič zanima ali je možno naročiti samostojne učbenike 
za posamezen predmet od založbe Rokus Klett, kjer bi bila snov obširneje 

razložena. Ve, da so učbeniki v elektronski obliki. 
Ravnateljica pove, da se bo pozanimala in jih o tem obvestila po e-pošti. 

Vsi prisotni se sicer z izborom delovnih zvezkov in učbenikov in potrebščin 
za šol. Leto 2021/22 strinjajo.  

 
Ad2) Ravnateljico zanima, kako so starši zadovoljni z delovanjem OŠ Stari 

trg ob Kolpi. Starši na delovanje šole nimajo pripomb. S samim 

delovanjem šole so zadovoljni. 
Ravnateljica jim predstavi tudi tekočo situacijo glede pripravljenosti 

sodelovanja s KS Stari trg ob Kolpi. Pove, da so na sestanku z vodstvom 
KS Stari trg ob Kolpi in vodstvom OŠ Stari trg ob Kolpi, 13.5.2021, kljub 

temu, da je predsednica KS sestanek po nekaj minutah zapustila, z 
vodstvom KS Stari trg ob Kolpi začrtali skupne naloge in sicer: označitev 

pešpoti v Poljanski dolini ob Kolpi, ureditev gozdne učne poti in izdelava 
ptičjih hišic.  

Ravnateljic je prisotne seznanila tudi s problematiko  avtobusnih 
postajališč, kar predstavlja nevarnost za otroke. Pozvala jih je, da še sami 

ob dani priložnosti apelirajo na občino, da se to uredi. Sama je že poslala 
dopis na občino Črnomelj in dobila odgovor, da bodo dali predlagan načrt 

v občinski plan in ga izvedli, ko bodo na voljo finančna sredstva.  



Ga. Natalija Kure predlaga, da se načrtuje tudi obisk opere ali podobnih 

institucij v Ljubljani, ko bodo možnosti za to. Ravnateljica predlog sprejme 
in pojasni, da so v preteklosti načrtovali dejavnosti, bližje šole, ker so 

starši, ki so imeli več šolajočih otrok potarnali, da je to za njih kar velik 

zalogaj. Zadnji dve leti pa je tako ali tako priporočilo MIZŠ, da se 
dejavnosti izvajajo v bližini šole. Ravnateljica bo s predlogom seznanila 

vse učitelje, ki dneve dejavnosti tudi načrtujejo. 
V nadaljevanju pove, da šola pripravlja obeležitev 200 letnice šolstva v 

Poljanski dolini in starše pozove k sodelovanju, s čimer se prisotni 
strinjajo in že podajo nekaj predlogov. Natančneje bodo še razmislili in 

ravnateljico obvestili po e-pošti. 
 

Ad3) Sprejet je sklep, da se skliče skupni roditeljski sestanek preko 
zooma, na katerem se bo vse starše seznanilo z imenovanjem 

predstavnikov v Svet zavoda. Starše se bo tudi seznanilo z nalogami, ki 
jih člani sveta zavoda imajo. 

Že v samem vabilu se bo priložilo predlog za kandidate in soglasja, tako, 
da bodo imeli starši čas razmisliti koga bi predlagali v svet zavoda in ali so 

sami pripravljeni prevzeti to nalogo. 

Paziti je potrebno, da ni imenovan isti član več kot 2 mandata 
zaporedoma. 

 
Sestanek je bil zaključen ob 17.50 uri. 

 
 

 
 

                                             Predsednica sveta staršev: Urška Hliš, l.r. 
 


