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Ribnica, 30. september 2019 

 
ZAPISNIK 

 
1. redne seje Sveta staršev Glasbene šole Ribnica v šolskem letu 2019 / 2020 

 
 
Termin: 30. 9. 2019 ob 19. uri 
Prisotni: Lucija Adamič, Marija Adamič, Tjaša Andoljšek, Anita Andolšek, Petra Damjanić 
Hočevar, Majda Dovič, Jerneja Gradišar, Tadeja Gradišar, Dragica Heric, Martina Jug, Mateja 
Kurir, Tina Mihič, Miha Novina, Adin Sarhatlić, Mateja Starc, Sabina Stritar, Franc Malavašič, 
Marjeta Škulj 
Odsotni: Tjaša Vesel Henigman, Ana Marija Dejak, Simon Starc  
 
Sejo Sveta staršev je do izvolitve predsednice Sveta staršev vodil v.d. ravnatelja, F. Malavašič. 
Po ugotovitvi sklepčnosti so člani Sveta staršev potrdili naslednji 
 
Dnevni red: 
1. Poročilo o opravljenih volitvah v Svet staršev 
2. Izvolitev zapisnikarja, namestnika predsednika in predsednika Sveta staršev 
3. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šol. l. 2018/19 
4. Potrditev Letnega delovnega načrta za šol. l. 2019/20 
5. Razno 
 

 Vršilec dolžnosti ravnatelja Glasbene šole Ribnica F. Malavašič ugotovi sklepčnost: 
prisotnih je 16 članov Sveta staršev.  

 Član sveta staršev pove, da vabila na elektronski naslov ni prejel: F. Malavašič prelaga, da 
starši pregledajo točnost e-naslovov na seznamu, s katerim razpolaga šola in vnesejo 
potencialne popravke. 

 
AD 1. Poročilo o opravljenih volitvah v Svet staršev 

 F. Malavašič:  
o predstavi koncept oblikovanja oddelkov ter prebere poročilo o rezultatu volitev v Svet 

staršev Glasbene šole, ki so ga člani Sveta staršev prejeli kot gradivo za 1. redno sejo, 
ter povabi vsakega predstavnika staršev posameznega oddelka, da se predstavi, kar 
člani tudi storijo. 

o Ker so letos volitve v Svet staršev prvič potekale na dan razdelitve urnikov po 
posameznih glasbilih, pri čemer je bilo v vabilu – SMS sporočilu, ki so ga prejeli starši -  
napovedana razdelitev urnikov, starše pozove k morebitnim predlogom, pripombam 
glede same izvedbe volitev:  

 Pove, da je prejel predlog starša, da se naslednje leto na dnevni red 1. roditeljskega 
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sestanka uvrstijo volitve v Svet staršev;  

 Članica pripomni, da je imela sestanek istočasno za dva otroka. F. Malavašič ji pove, 
da se je urnik sestankov oblikoval tudi glede na število otrok v družini, da pa žal pri 
družinah s tremi ali več otroki drugače ne gre. 

 Med nekaterimi člani Sveta staršev, ki so bili člani tudi preteklo leto, se razvije diskusija 
glede objave prejšnjih zapisnikov sej Sveta staršev iz preteklega šolskega leta, nato se v 
diskusijo vključijo tudi na novo imenovani člani, ki predlagajo, da se v letošnjem šolskem 
letu ukvarjajo s prihajajočimi vsebinami tega šolskega leta, saj s preteklimi vsebinami niso 
seznanjeni. 
  

 
AD 2. Izvolitev zapisnikarja, namestnika predsednika in predsednika Sveta staršev 

 F. Malavašič pove, da je lanski Svet staršev sprejel poslovnik, v katerem je določeno, da 
zapisnik piše tajnica šole: starši se soglasno strinjajo, da za zapisnik poskrbi šola. 
Ker je bila tajnica zadržana, je zapisnik pisala računnovodkinja. 

 F. Malavašič zaprosi svet staršev, da predlagajo in izvolijo predsednika ter namestnika 
predsednika Sveta staršev Glasbene šole Ribnica:  
o Predstavnik staršev predlaga M. Kurir za predsednico, predstavnica staršev pa 

lanskoletno predsednico M. Dovič. Predlagani kandidatki kandidaturo sprejmeta. 
o Člani pričnejo z glasovanjem za predsednika oz. predsednico Sveta staršev Glasbene 

šole Ribnica, predlagani kandidatki se pri obeh glasovanjih izločita:  

 Za kandidatko M. Kurir: Svet staršev Glasbene šole Ribnica glasuje z dvigom rok in 
brez pripomb z desetimi (10) glasovi ZA, nič (0) PROTI in štirimi (4) VZDRŽANIMI  

 Nadalje se glasuje za kandidatko M. Dovič: Svet staršev Glasbene šole Ribnica z 
dvigom rok in brez pripomb s štirimi (4) glasovi ZA, nič (0) PROTI in desetimi (10) 
VZDRŽANIMI  

Sklep št. 1: Svet staršev Glasbene šole Ribnica potrdi Matejo Kurir za predsednico Sveta 
staršev Glasbene šole Ribnica za šolsko leto 2019 / 2020. 
 

o Član Sveta staršev za namestnico predsednice predlaga Tjašo Andoljšek, katera 
kandidaturo sprejme, ostali člani nimajo predlogov:  

 Člani glasujejo za kandidatko Tjašo Andoljšek. Predlagana se iz glasovanja izloči;  

 Svet staršev Glasbene šole Ribnica z dvigom rok in brez pripomb s trinajstimi (13) 
glasovi ZA, nič (0) PROTI in dvema (2) VZDRŽANIMA glasuje za Tjašo Andoljšek. 

Sklep št. 2: Svet staršev Glasbene šole Ribnica potrdi Tjašo Andoljšek za namestnico 
predsednice Sveta staršev Glasbene šole Ribnica za šolsko leto 2019 / 2020. 
 

 Po izvolitvi sejo vodi predsednica Sveta staršev Glasbene šole Ribnica M. Kurir, ki najavi 
tretjo točko dnevnega reda ter preda besedo F. Malavašiču. 
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AD 3. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šol. l. 2018 / 2019 

 F. Malavašič predstavi Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2018/2019 (v nadaljevanju: poročilo), ki so ga člani Sveta staršev prejeli po e-pošti kot 
gradivo na tokratno sejo in je priložen temu zapisniku v Prilogi 1:  
o Doda, da se je uredilo financiranje šole s strani občin Ribnica, Velike Lašče in 

Sodražica (sredstva občin se bodo predvidoma povečala za 25.000€), sistematično se 
bodo pričela popravila več inštrumentov (čela, saksofoni, trobente, violine) ter nakupi 
novih (trobente, bisernica). 

 Članica  predlaga, da se poročilu poleg imena in priimka učitelja doda še njegov naziv; 
nato druga članica postavi vprašanje, če ne gre za podatek, iz katerega bi bil razviden 
plačni razred uslužbenca; zato se zbrani strinjajo, da se tega podatka ne doda. 

 Članica predlaga, da se v poročilo vpišejo še podrobnejše vsebine, ki jih je F. Malavašič 
predstavil staršem ter so deloma navedene pod prvo alinejo točke 3. tega zapisnika, s 
čimer se F. Malavašič strinja: popravljena in dopolnjena različica poročila je priložena 
temu zapisniku z vnešenimi popravki po seji Sveta staršev v Prilogi 2. 

 M. Kurir po diskusiji ugotovi, da člani nimajo drugih pripomb na poročilo in poda predlog 
3. sklepa, s čimer se zbrani strinjajo. 

Sklep št. 3:  Svet staršev se je seznanil s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta za 
šolsko leto 2018/2019  

 M. Kurir ugotovi, da lahko nadaljujejo sejo s predstavitvijo Letnega delovnega načrta za 
šolsko leto 2019/2020 ter preda besedo F. Malavašiču. 

 
AD 4. Potrditev Letnega delovnega načrta za šol. l. 2019 / 2020 

 F. Malavašič predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2019 / 2020 (v nadaljevanju: 
načrt), katerega so člani prejeli kot gradivo po e-pošti ob vabilu na tokratno sejo ter je 
priložen temu zapisniku v Prilogi 3:  
o Doda, da se bo še naprej sistemsko saniralo inštrumente ter po potrebi kupilo nove, 

največji nakup v tem šolskem letu bo marimba, ki jo je preiskusila tudi nova 
profesorica tolkal 

o Novost bo tudi abonma Glasbene šole Ribnica v obliki koncertov oz. delavnic, ki bodo 
namenjene učencem ter staršev, prav tako se bo prvič organiziral nagradni izlet za 
vse učence 6. razreda dalje 

o Skupno šolo obiskuje 313 učencev, na sprejemnem izpitu  je bilo rekordno 96 otrok 
o V novem šolskem letu bo pouk harmonike potekal tudi na Svetem Gregorju ter pouk 

klarineta v Sodražici.  

 Diskusija:  
o Članica vpraša, ali je znan datum intenzivnih vaj orkestra ter pripomni, da je bila lani 

izkušnja z vajami med prvomajskimi počitnicami neugodna: F. Malavašič ji pojasni, da 
je bilo lansko leto vse zasedeno in da je bil na voljo samo še ta datum ter da so se 
kljub datumu učenci vaj udeležili v večini ter doda, da letos vodja godalnega orkestra 
ne načrtuje intenzivnih vaj, se pa bodo udeležili revije godalnih orkestrov. 

o F. Malavašič tudi pove, da pri pihalnem orkestru, zaradi menjave vodje, še ni znano, 
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ali se bodo letos organizirale intenzivne vaje, mogoče v mesecu marcu. 
o Javi se članica, ki predlaga naslednje dopolnitve na posredovan zapis načrta: 

 popravek stavka glede volitev staršev v Svet zavoda, 

 da se pri govorilnih urah dopiše, da se izvajajo po dogovoru,  

 da se na spletno stran objavijo datumi koncertov; članica ji pove, da so objavljeni 
v publikaciji, 

 da se doda e-pošta sveta staršev,  

 da F. Malavašič doda v načrt ostale stvari, ki jih je povedal pod alinejo 1, pa niso 
zapisane 

 S predlogi se F. Malavašič strinja in pove, da bodo člani Sveta staršev po e-pošti prejeli 
popravljen in dopolnjen načrt: ta je v dopolnjeni obliki glede na komentarje, ki so bili 
podani na seji, priložen temu zapisniku v Prilogi 4 

 Po predlogih M. Kurir predlaga glasovanje o Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2019 
/ 2020. 

Sklep št. 4: Svet staršev Glasbene šole Ribnica soglasno in brez pripomb s šestnajstimi (16) 
glasovi ZA, (0) PROTI in (0) VZDRŽANIMI potrdi Letni delovni načrt za šol. l. 2019/2020. 
 
AD 5. Razno 
M. Kurir najavi točko 5 dnevnega reda ter povabi člane k besedi: 

 Seje Sveta staršev:  
o M. Kurir predlaga, da se Svet staršev sestane po potrebi oz. ko se nabere nekaj vsebin 

za diskusijo, najverjetneje še pred iztekom koledarskega leta in pred iztekom šolskega 
leta. 

o Članica predlaga, da se o sejah Sveta staršev ostale starše obvesti z objavo na 
spletnem mestu glasbene šole ter se jih povabi k temu, da posredujejo svoje predloge 
po e-pošti. 

o Članica tudi predlaga, da se ostale starše obvesti o sejah Sveta staršev 2 tedna pred 
sejo s kratkim obvestilom v enotah glasbene šole, s čimer se ostali starši strinjajo. 

 Poročanje predstavnikov staršev v Svetu zavoda 
o Članica pozove prisotni članici Sveta zavoda Glasbene šole Ribnica, da poročata o 

dogajanju: ena članica pove, da na seji še ni bila, druga pa, da je bila samo na eni seji 
ter, da je naslednja v četrtek. 

o Članica Sveta staršev v Svetu zavoda vpraša, kako bi želeli, da jih obvešča o dogajanju 
v Svetu zavoda. Odločijo, da bo o vsebinah, ki so bile predstavljena na Svetu zavoda, 
na kratko poročala na naslednji seji Sveta staršev, zapisniki Sveta zavoda so javno 
dostopni.  

 Administrativni stroški:  
o Članica vpraša kaj pomenijo administrativni stroški na položnici. M. Škulj ji razloži, da 

da je sprememba nastala po nasvetu inšpektorice, saj starši ne plačujejo šolanja. Gre 
le za spremembo naziva storitve, cena ostaja enaka. 
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 Plačilo odvetnika:  
o Članica izpostavi, da so bile v prejšnjem šolskem letu odvetniške storitve plačane od 

šolnin: F. Malavašič ji odgovori, da je bil najem odvetnika potreben za izvedbo 
ustreznih postopkov ter da so vsa leta zaradi nezadostnega financiranja s strani občin 
starši plačevali vse stroške. 

o Razvije se diskusija, pri čemer več članov pove, da za finance glasbene šole Svet 
staršev ni pristojen, ampak je o tem odgovoren Svet zavoda oziroma pristojne 
inšpekcije v primeru nepravilnosti. 

o Članica predlaga še, da se na naslednji seji ponovno pregleda poslovnik Sveta staršev 
spisan s strani odvetnika, če so ga starši že financirali, o čemer se ostali člani niso 
izrekli. 

 Število učencev v pripravnici 
o Članico zanima, zakaj je v letošnjem šolskem letu tolikšen upad učencev v 

glasbeni pripravnici. 
o F. Malavašič ji odgovori, da je šola storila vse v zvezi s promocijo programa -  

oglaševanje v lokalnih medijih, delitev letakov po vrtcih in šolah itn. 
o Razvije se diskusija, več članov pove svoja mnenja oz. razloge glede upada 

učencev. 

 Pohvala 
o Članica pohvali odločitev za izvajanje pouka na Svetem Gregorju. 

 M. Kurir naznani konec seje: Seja Sveta staršev je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 
 
Zapisala :                                                                                Predsednica Sveta staršev: 
Marjeta Škulj                   Mateja Kurir  
                                                                                                         
_________________                  _________________ 
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