
Zapisnik sestanka predstavnikov staršev razredov 1. triade OŠ Milana Šuštaršiča z 
dne 29.9.2014 

 
Sodelujoči na sestanku: 

 Predstavniki šole: ga. Irena Kodrič (ravnateljica), g. Franc Renko (pomočnik ravnateljice) in ga. Barbara 
Može 

 Predstavniki 1. triade: ga. Špela Zalar (1.a), g. Jan Uderman (1.b, namestnik), ga. Miša Nagode (1.c), g. 
Janez Klobčar (2.a), ga. Mateja Pogorelc (2.b), ga. Ana Simnovčič (2.c), ga. Anita Pirc Freischlager (3.a) in 
ga. Katarina Kralj (3.b). 

 
Na sestanku sveta staršev 23. 9. 2014 je bil sprejet sklep, da bodo starši razredov iz prve triade na 

roditeljskih sestankih glasovali o pravilih izvajanja črte samostojnosti. V razredih 1. triade je 29. septembra 

2014 na roditeljskih sestankih potekalo glasovanje glede izvajanja črte samostojnosti v šolskem letu 

2014/15.  

Starši so se odločali med dvema predlogoma, ki so jih predstavniki staršev 1. triade in vodstvo šole določili 

na sestanku 23. 9. (zapis dogovora sestanka je Priloga 1): 

PREDLOG 1: Ure odhoda učencev s črte samostojnosti ostanejo enake, vendar zbiramo predloge, kako bi 

izboljšali sistem odhodov po 15.40 (oz. 15.30 za prve razrede). 

PREDLOG 2: Odhod učencev iz oddelkov podaljšanega bivanja se spremeni po 15.40 (za prve razrede po 

15.30). Takrat gredo starši do učilnice podaljšanega bivanja, potrkajo, povedo, po katerega otroka so prišli, 

in počakajo pri črti samostojnosti. Učenec samostojno odide iz učilnice v garderobo in nato do črte 

samostojnosti, kjer ga čakajo starši. 

Pregled rezultatov glasovanja po posameznih razredih (v tabeli so upoštevani glasovi prisotnih na 
roditeljskem sestanku in glasovi, ki so jih starši predstavniku staršev poslali po elektronski pošti): 
 

 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 

Predlog 1 0 2 3 0 0 2 0 0 

Predlog 2 15 14 14 12 11 8 12 18 

vzdržan oz. tretji predlog  1 1   2   

 
 
Po glasovanju so predstavniki staršev 1.triade skupaj z vodstom šole potrdili, da je največ staršev podprlo 
predlog 2. 
 
Sklep 1:  
Črta samostojnosti se v šolskem letu 2014/15 izvaja po predlogu 2. Spremenjena pravila 
prihodov/odhodov iz šole začnejo veljati 1. oktobra 2014. Z istim datumom začne veljati več dodatnih 
pravil oz. sprememb: 

- v primeru snega lahko starši pospremijo otroka do garderobe in mu pomagajo, 
- ravno tako lahko starši pospremijo otroka v garderobo ob petkih (1. razred), 
- starši naj otroke praviloma počakajo zunaj (zaradi izogibanja gneči pred črto), 
- v garderobi dogajanje nadzoruje pedagoški delavec. 

 
Sklep 2: Zapisnik tega sestanka z vsemi prilogami se naj po potrditvi predstavnikov staršev na dopisni seji 
kot priloga uvrsti k zapisniku sveta staršev z dne 23.9.2014. 
 
Zapisala: Katarina Kralj 
 
Priloga 1: Dogovor na sestanku s predstavniki sveta staršev 1. triade dne 23.9.2014  (po zaključeni seji sveta 
staršev) 


