
OSNOVNA ŠOLA KAPELA 

SVET STARŠEV 

Kapelski Vrh 95 

9252 RADENCI 

 

Z A P I S N I K  4. seje sveta staršev OŠ KAPELA, 

 

ki je potekala dne 29. 5. 2017 ob 18.00 uri v prostorih učilnice za matematiko na OŠ Kapela.  

 

Prisotni: Mihaela Domanjko, Vanja Heric, Branka Kolarič, Nevenka Raduha, Alojz Domanjko, 

Marjan Koren in Natalija Slana. 

Opravičeno odsotna: Mojca Jeneš in Kristjan Küčan. 

 

Predsednica SS Nevenka Raduha  je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje z dne 6. 4 . 2016 

2. Učna gradiva v šolskem letu 2017/2018 

3. Pobude, predlogi, vprašanja staršev 

 

Prisotni člani sveta staršev so predlagani dnevni red potrdili.  

 

 

K tč. 1 

 

Člani sveta staršev  zapisnik seje SS z dne, 6. 4. 2017 pregledamo in ga soglasno potrdimo. 

 

 

K tč. 2 

 

 Ravnateljica Anastazija Avsec predstavi preglednico izbranih šolskih gradiv za šolsko leto 

2017/2018. Predstavi cene kompletov za posamezni razred.  

 Ceno delovnih zvezkov krijejo starši, izjema so v prihodnjem letu starši prvošolcev. 

Za komplet prvega razreda osnovne šole država prispeva 30 evrov na posameznega 

učenca. Po pregledu vseh možnih kompletov je učiteljica ugotovila, da vsi presegajo 

predviden znesek. Izbran je komplet za ceno 46,40 evra. Starši prvošolcev kljub temu ne 

rabijo doplačati razlike. 

  

Svet staršev je soglasno sprejel izbor učnega gradiva za šolsko leto 2017/2018. 

 

 

 

 



K tč. 3 

 

 Predsednica SS pove, da je bila obveščena o razrešitvi mag. Anastazije Avsec iz delovnega 

mesta ravnateljice na lastno željo.  Ravnateljica Anastazija Avsec z naslednjim šolskim 

letom prične opravljati delovno mesto pomočnika ravnatelja v  Evropski šoli v Frankfurtu 

v Nemčiji. Vršilka dolžnosti ravnateljice OŠ Kapela bo od 16. 8. 2017 mag. Andreja Strmšek, 

ki je tudi pozdravila prisotne starše.  Predsednica sveta staršev se je ravnateljici zahvalila 

za dosedanje delo na OŠ Kapela in ji zaželela veliko uspeha na novem delovnem mestu. 

Ravnateljica je izpostavila dobro sodelovanje s  svetom staršev, se zahvalila svetu staršev 

ter svetu staršev in njeni naslednici  zaželela dobro in konstruktivno delo tudi v 

prihodnosti. 

 Ravnateljica predstavi predloge skupnosti učencev v tem šolskem letu. Učenci OŠ Kapela 

so dobro sprejeli pravilnik obnašanja v šoli, nekateri so celo izrazili željo po strožjem 

sankcioniranju kršenja pravil. Predlagali so tudi več klopi v okolici šole, senčila v glasbeni 

učilnici, igrala na igrišču, želijo si tudi zaprte telovadnice. 

 Predstavnik sveta staršev poudari, da je potrebno urediti vrata v slačilnico za dečke. 

 Predstavnik sveta staršev opozori na neprimerno nagrajevanje v času kosila. Samo 

najhitrejši lahko dobijo »nagrado« (npr. : kruh  namazan  s čokoladnim namazom,…) 

 Predstavnik sveta staršev navede,  da v šoli v naravi ni bilo dobro poskrbljeno za namestitev 

otrok, v prihodnje bi bilo potrebno zagotoviti primerna ležišče za vse. 

 Ravnateljica sporoči, da bodo v roku enega tedna urejene stopnice na travnato igrišče 

 21. 6. 2017 bo zaključna prireditev v šoli.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19. 00  uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                Predsednica sveta staršev: 

 

Vanja HERIC                                                                                            Nevenka RADUHA  


