
 

 

 

ZAPISNIK 

 

konstitutivne seje sveta staršev programa  šole OE osnovna šola in vrtec Centra za sluh in govor Maribor, 

ki je bila v četrtek, 26. 9. 2019, ob 17.00 v zbornici   OE OŠ in  vrtec Centra za sluh in govor Maribor, v 

Vinarski  ul. 6, Maribor. 

 

 

Prisotni: Natalija Arnuš, Alja Aškerc, Igor Barton, Timea Berke, Irena Caf, Suzana Fras, Matjaž Gorički, 

Maja Habjanič, Mojca Kos, Klavdija Krajnc, Suzana Krivec Anita Maguša, Adrijana Pačnik, Robert 

Prevorčič, Vlasta Šorli, Dejan Toplak, Alenka Topolnik, Tinka Verdnik, Violeta Vinder 

 

 

Ostali prisotni: Matjaž Pungartnik, ravnatelj, Tjaša Burja, pomočnica ravnatelja   

 

DNEVNI RED: 

1. Pričetek konstitutivne seje, ugotovitev sklepčnosti; 

2. Izvolitev predsednika sveta staršev in namestnika; 

3. Seznanitev s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta OE OŠ in vrtec za š.l. 2018/2019; 

4. Seznanitev  z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2019/2020; 

5. Informacije, vprašanja in pobude prisotnih. 

 

 

AD 1 

 

Prvo sejo sveta staršev v  šolskem letu 2019/20 – konstitutivno sejo - je po pozdravu vseh prisotnih pričel 

ravnatelj OE OŠ in vrtec CSGM Matjaž Pungartnik. Ugotovil je, da je od 30-ih predstavnikov staršev 

programa šole prisotnih 19 staršev. Ugotovljeno je bilo, da je svet staršev sklepčen. 

 

AD 2 

 

Ravnatelj Matjaž Pungartnik je povedal, da sta po Sklepu o ustanovitvi CSGM v OE OŠ in vrtec oblikovana 

dva sveta staršev, za program šole in za program vrtca,  v katerem ima vsak oddelek enega predstavnika, 

katerega izvolijo starši na roditeljskem sestanku na začetku šolskega leta. Sveta vodita predsednika in 

njuna  namestnika. 

Nadalje je  ravnatelj povedal, da se sveta staršev sestajata ločeno, skupno le glede na specifiko 

obravnavane teme oziroma problematiko posameznega programa. Skličeta ga predsednika sveta staršev v 

sodelovanju z ravnateljem.  

 



   
 

 

 

Na osnovi razprav in predlogov o kandidatih je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

SKLEP 1:  Za predsednico sveta staršev programa šole je izvoljena Suzana Fras, za namestnika Igor 

Barton. 

SKLEP 2:  Starši se strinjajo, da se pošljejo maili predstavnikov sveta staršev predsednici in njenemu 

namestniku. 

 

AD 3 

 

Pri seznanitvi s  Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta OE OŠ in vrtec za š.l. 2018/2019 je  

ravnatelj predstavil  področje dela  Programa šole.  

SKLEP 3:  Delegati sveta staršev programa šole so soglasno potrdili  Poročilo o realizaciji letnega 

delovnega načrta OE OŠ in vrtec za š.l. 2018/2019. 

 

AD 4 

 

Pri seznanitvi z  Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2019/2020 je  ravnatelj predstavil  področje dela  

Programa šole.  

SKLEP 4:  Delegati sveta staršev programa šole so soglasno potrdili  Letni delovni načrt za šolsko leto 

2019/2020. 

SKLEP 5: Delegati sveta staršev programa šole so soglasno potrdili načrtovane stroške za izvedbo dni 

dejavnosti in drugih načrtovanih dejavnosti v okviru razširjenega programa šole za š.l. 2019/2020. 

 

AD 5 

 

Starši  so željo po skupnih roditeljskih sestankih, ki bi bili tematsko organizirani za celo enoto oz. vsaj 1-krat 

letno za vse paralelke enega razreda. 

 

Ponovno je stekla debata o možnostih logopedske-, fizio- in delovne terapije za učence šole na CSGM. 

Ravnatelj je ponovno povedal, da Prilagojen program, ki ga obiskujejo naši učenci, pomeni, da z učencem 

delajo učitelji, usposobljeni na področju logopedije/surdopedagogike/specialne pedagogike, da so skupine 

manjše in metode dela prilagojene. Ta program ne prinaša tudi storitev s področja zdravstva. Se pa vsa leta 

trudimo zagotavljati – ob pomoči kolegov iz zdravstvene enote – čim več obravnav za naše otroke, 

predvsem v najzgodnejšem obdobju. Povemo, da deluje v Novi vasi na Cesti proletarskih brigad ambulanta 

za otroško fizioterapijo, kjer se pride hitro na vrsto in delajo zelo korektno.  

 

Ga. Caf pove, da niso vsi dobili prijavnic za šolski sklad. 

 

SKLEP 6: Ravnatelj preveri pri razrednikih glede razdelitve prijavnic in tajnica šole razdeli prijavnice 

razredom, ki jih niso dobili. 



   
 

 

 

 

Ravnatelj pove, da je potekel mandat članici v svetu zavoda, predstavnici sveta staršev šole (učenec je 

končal s šolanjem na CSGM). Zato potrebujemo enega predstavnika. Član je lahko kdorkoli izmed staršev 

šole. Imenovan bo do konca mandatnega obdobja sveta zavoda – 06. 05. 2022. 

Starši predlagajo, da se v svet zavoda imenuje ga. Maja Habjanič. 

 

SKLEP 7: Svet staršev šole imenuje go. Majo Habjanič v svet zavoda do 06. 05. 2022. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30. 

 

          Sklicatelj 

       Zapisala         Ravnatelj 

    Tjaša Burja, l.r.            Matjaž Pungartnik, l.r. 

 

 

 


