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Osnovna šola  Gustava Šiliha Laporje  
10 oddelkov 
1 oddelek jutranjega varstva 
2,32 oddelka podaljšanega bivanja 
Vrtec Laporje  
3,5 oddelki 

 
ORGANI UPRAVLJANJA in STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 
Ustanoviteljic a zavoda  
Ustanoviteljica Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje je na podlagi 47. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje (Ur. l. RS 41/08) in 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje (Ur. l. RS 41/2010) Občina Slovenska Bistrica.  
Svet zavoda  Predsednica Andreja Perkovi č 
Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Mojca Ačko, Anton 
Košič, Marjan Štimec), trije predstavniki sveta staršev (Tomaž Auer, Jasmina Obrovnik Gril, Milojka 
Sevšek) in pet predstavnikov šole (Natalija Koprivnik, Nataša Košič, Mateja Pančič Pirš, Andreja 
Perkovič, Igor Vanček).  
Pristojnosti  sveta zavoda so opredeljene z Odlokom o ustanovitvi šole: 
- imenuje in razrešuje ravnatelja, 
- sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 
- obravnava poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki, 
- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, 
- pritožbah staršev v zvezi vzgojnim oz. izobraževalnim delom, 
- opravlja druge naloge določene z zakonom in aktom o ustanovitvi (48. člen ZOFVI). 
Svet  staršev  Predsednica Natalija Soboti č 
Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice, učiteljskega in vzgojiteljskega zbora.  V svetu staršev 
ima vsak oddelek enega predstavnika.  
Pristojnosti sveta staršev: 
- predlaga in daje soglasje k nadstandardnemu programu,  
- daje mnenje k predlogu programa razvoja zavoda in o letnem  delovnem načrtu, 
- razpravlja o vzgojnoizobraževalni problematiki, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
V šolskem letu 2013/2014 oddelke zastopajo: Nikolaj Onič (1. a), Boris Jelen (2. a), Natalija Sobotič (3. 
a), Ksenija Lovrenčič (4. a), Mojca Gregorič Kovačič (5. a), Boris Majhen (6. a), Anton Verdnik (7. a), 
Alenka Žist (8. a), Milojka Sevšek (9. a), Romina Dobnik (oddelek Mehurčkov), Uroš Kavkler (oddelek 
Sončkov), Katja Lovrenčič (oddelek Lunic), Tomaž Auer (oddelek Zvezdic). 
Ravnateljica   Margareta Voglar  
GOSPODARSKO–UPRAVNI IN RAČUNOVODSKI SEKTOR 
- Ravnateljica  
- Pomočnica ravnateljice za vrtec 
- Poslovni sekretar 
- Računovodja 
STROKOVNO–SVETOVALNI SEKTOR  
- Svetovalni delavec 
- Organizator zdravstveno-higienskega režima 
- Organizator prehrane 
- Knjižničar  
PEDAGOŠKO–STROKOVNI SEKTOR 
- Učitelji 
- Vzgojitelji 
- Pomočniki vzgojiteljev 



 

Posvetovalni organi  zavoda  
Posvetovalni organi zavoda so učiteljski in vzgojiteljski zbor, svetovalna služba, knjižničarka, računalnikar, strokovni 
aktivi in razredniki.  
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica, Margareta Voglar. Pomočnica ravnateljice za vrtec je 
Alenka Fidler. 
Oddelčni zbor sestavljajo učitelji in vzgojitelji posameznih oddelkov. Razrednik in vzgojitelj skrbi za delo v oddelku, 
analizira učne in vzgojne rezultate v oddelku ter sodeluje s starši.  
Strokovni aktivi  
Aktivi po horizontali  
Naloge aktivov po horizontali so predvsem medpredmetno načrtovanje in usklajevanje projektov, dnevov dejavnosti, 
individualiziranih programov, učiteljskemu zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, 
obravnavajo pripombe staršev ter druge strokovne naloge.  
Strokovni aktiv vrtca obravnava problematiko vrtca, načrtuje in usklajuje življenje in delo oddelkov vrtca, s predstavitvijo 
primerov dobre prakse skrbi za kvalitativno rast vzgojiteljic, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne 
naloge. 
- 1. in 2. VIO: vodja Marjana Štern 
- 3. VIO: vodja Jure Cvahte 
- Podaljšano bivanje: vodja Barbara Čretnik 
- Razvojni tim: vodja Alenka Fidler 
- Fleksi tim: vodja Marjetka Čas 
- Vrtec: vodja Valentina Jurko 
- Aktiv razrednikov: vodja Marjetka Čas 
- Aktiv raziskovalcev: vodja Marjetka Čas 
Aktivi po vertikali  
Aktivi po vertikali so zasnovani s predmetnega in strokovnega vidika. Učitelji po vertikali usklajujejo standarde znanj po 
razredih, obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnih področij, usklajujejo merila za ocenjevanje.   
- Slovenski jezik: vodja Albina Avsec 
- Matematika: vodja Renata Kovačič 
- Tuji jeziki: vodja Ana Meglič 
- Naravoslovje: vodja Boža Arko 
- Družboslovje: vodja Marjetka Čas 
- Tehnika: vodja Renata Kovačič 
- Šport: vodja Igor Vanček 
- Glasbena umetnost: vodja Marko Bračič 
- Likovna umetnost: vodja Maja Stojnšek Kmetec 
- Aktiv razrednikov: vodja Marjetka Čas 
- Aktiv za raziskovalno delo: vodja Marjetka čas 
- Aktiv učne pomoči (DSP in NAD): vodja Barbara Rozman 
- Aktiv za branje: vodja Božena Brence 
Skupnost u čencev  Mentorica Marjetka Čas  
Predstavniki iz posameznih oddelčnih skupnosti se združujejo v šolsko skupnost, ki ima svoj odbor in predsednika. 
Vsako leto poteka na šoli otroški parlament na temo, ki jo izberejo mladi parlamentarci na vseslovenskem 
osnovnošolskem parlamentu. Letošnja tema so Razmere v družbi. Predsednica šolske skupnosti je Nuša Ganzitti (8. 
a), mentorica pa Marjetka Čas. 
Šolski in dodatni sklad  Predsednica Jelka Otorepec   
Šolski sklad smo ustanovili leta 2006. Člani: Jelka Otorepec (predsednica), Alenka Fidler (namestnica predsednice in 
zapisničarka), Margareta Voglar (ravnateljica), Marjetka Čas, Jasmina Obrovnik Gril, Marjana Štern, Zdravka Tramšek. 
Upravni odbor obeh skladov vsako leto pripravi načrt zbiranja sredstev, ki se nato porabijo za različne aktivnosti. Njihov 
mandat velja do novembra 2014. 
Pritožbena komisija  
Svet zavoda je dne 28. 2. 2012 za obdobje štirih let imenoval pritožbeno komisijo, ki ureja pritožbe v zvezi z 
uresničevanjem pravic in dolžnosti otrok. Sestavlja jo deset članov in sicer: 
- predstavniki šole: Boža Arko, Alenka Fidler, Ivanka Hozjan Šela, Renata Kovačič, Marjana Štern, Igor Vanček; 
- predstavniki staršev: Metka Polanec, Vida Grdaič; 
- strokovni delavci druge šole: Milena Jerman Natek, Barbara Oder (OŠ Poljčane). 
V posameznem primeru predsednik pritožbene komisije imenuje pet članov (tri predstavnike delavcev šole in dva 
zunanja člana). Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.  

 


