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Št. delovodnika: 013-1/2021-21 

Datum: 24. 9. 2021 

ZAPISNIK  

1. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 21. 9. 2021, ob 17:00 v mali telovadnici šole ob upoštevanju 

pogojev PCT. 

 Dnevni red:  

1. Potrditev predloga dnevnega reda 

2. Pregled sklepov zadnje seje 

3. Konstituiranje sveta staršev, volitve predsednika in podpredsednika 

4. Pedagoško poročilo za šol. leto 2020/21 za šolo in vrtec 

5. Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21 za šolo in vrtec 

6. Letni delovni načrt za šol. leto 2021/22 za šolo in vrtec 

7. Soglasje k nadstandardnim programom v šoli in v vrtcu 

8. Predstavitev delovanja UO šolskega sklada v šolskem letu 2020/21 

9. Razno. 

 

Prisotni člani:  Jasmina Horvat, Katjuša Žalar, Albin Dobnik, Saša Ropič, Sabina Krajnc, Andrej Žumer, 

Janja Lajh, Barbara Žitnik, Mojca Dobnik, Matej Verbajs, Stanislav Planinšec, Branka Zagoranski, Dejan 

Tetičkovič, Majda Vaupotič, Vilma Angel, Mateja Furman,  Metka Vidovič, Nejc Ogrinc, Danka Gagić, 

Karmen Verlek, Marko Munda, Žiga Tovornik, Mitja Furek 

Opravičeno odsotni člani: Tomaž Petek 

Neopravičeno odsotni člani: / 

Prisotni vabljeni: ravnatelj Mitja Vidovič, pomočnica ravnatelja za vrtec Viktorija Vrabl 

K točki 1.  

Ravnatelj pozdravi navzoče, prebere predlog dnevnega reda in predlaga njegovo sprejetje. 

 

Sklep 1: Svet staršev potrdi predlagani dnevni red. 

Sklep je sprejet s 23 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.  
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K točki 2. 

Dosedanji predsednik Sveta staršev predstavi sklepe zapisnika 4. redne seje Sveta staršev, ki je bila 4. 

5. 2021. Pove, da so bili realizirani vsi sklepi razen sklepa 17 ter pojasni, da se skupina za spremembo 

Poslovnika Sveta staršev še ni uspela sestati, se pa bo v kratkem, najverjetneje v isti sestavi. Prebere 

tudi sklepe 10. in 11. dopisne seje ter pove, da je zdaj 11. sklep 4. izredne seje z dne 4. 12. 2020  

realiziran. 

K točki 3. 

Ravnatelj se zahvali g. Albinu Dobniku za dobro sodelovanje in uspešno vodenje Sveta staršev v 

preteklem šolskem letu ter pozove člane Sveta staršev k dajanju predlogov za predsednika in 

podpredsednika Sveta staršev. Predlogov ni, zato preveri pripravljenost g. predsednika, da 

predseduje Svetu staršev tudi v šol. letu 2021/22. Ta se strinja in pove, da se tudi g. Tomaž Petek, 

dosedanji podpredsednik, strinja, da ostane na tej funkciji.  

Ravnatelj predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 2: Za predsednika Sveta staršev se potrdi g. Albina Dobnika, za podpredsednika pa g. Tomaža 

Petka. 

Sklep je sprejet s 23 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.  

K točki 4. 

Ravnatelj preda vodenje seje predsedniku, g. Albinu Dobniku, ki se zahvali za zaupanje. Pove, da za 

delovanje potrebuje maile vseh članov. Člani se strinjajo in podajo ustno soglasje, da predsednik za 

potrebe delovanja Sveta staršev uporablja njihove maile.  

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja za vrtec podata pedagoško poročilo za šolsko leto 2020/21 ob 

fotografijah. Dodatnih vprašanj ni. 

K točki 5. 

Ravnatelj predstavi samoevalvacijsko poročilo za šolo in pozove, da si ga starši, če še niso, preberejo, 

saj je zanimivo in kvalitetno napisano. 

Pomočnica ravnatelja za vrtec predstavi samoevalvacijsko poročilo za vrtec in pove, da se prednostne 

naloge iz šol. leta 2020/21 nadaljujejo tudi v šol. letu 2021/22, čeprav niso konkretno opredeljene v 

LDN za 2021/22. 

K točki 6. 

Ravnatelj predstavi prednostne naloge in novosti v LDN za šolo za šolsko leto 2021/22. Pove, da se je 

dvignila cena malice in kosila za 10 centov, kar je posledica dviga cen živil. Poudari prednostne naloge 
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učenja na prostem, senzibilnosti pri delu z učenci s čustveno-vedenjskimi težavami in trajnostni 

razvoj ter vnaprej povabi vse navzoče na prireditev ob dnevu šole. 

Pomočnica ravnatelja za vrtec predstavi novosti in prednostno nalogo vrtca za šolsko leto 2021/22. 

Napove odprtje novega polovičnega oddelka.  

Predstavnica 7. b vpraša, ali je na šoli zaposlen informator. Ravnatelj pojasni, da imamo dežurnega 

učitelja in dežurnega učenca ter da trenutno potrebe po informatorju ni. 

Predstavnik 2. a vpraša, če bodo v vrtcu kakšne spremembe s prihodom novih otrok. Pomočnica 

ravnatelja za vrtec pojasni, da bo šlo za prostorske spremembe, da se rdeča igralnica seli v prostore 

šole, zelena v rdečo, oranžna pa v zeleno igralnico. 

K točki 7. 

Ravnatelj predstavi nadstandardni program za šolo. Predstavnica 4. b vpraša, kako je s šahom za 

mlajše, saj lani tečaja šaha ni bilo mogoče obiskovati. Ravnatelj pove, da bo informacijo preveril in 

obljubi, da bodo imeli možnost obiskovanja tečaja šaha vsi učenci. 

Odpre se debata glede ponudbe in izbire plesnih šol. Predstavnik 6. a vpraša, ali bodo imeli možnost 

obiskovanja rokometa tudi učenci 6. razreda, saj so le-ti pred dvema letoma bili glavni akterji 

takratne ekipe. Ravnatelj obljubi možnost treninga rokometa tudi za 6. razrede. 

Ravnatelj odgovori na vprašanje, ki ga je dobil pred sejo, in sicer glede nadstandardne ekskurzije v 

London. Poudari, da je šola samo posrednik in ne organizator, meni pa, da je treba otrokom 

omogočiti čim več priložnosti. 

Pomočnica ravnatelja za vrtec predstavi nadstandardni program za vrtec v šolskem letu 2021/22. 

Predsednik sveta staršev predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 3: Svet staršev daje soglasje k nadstandardnemu programu za šolo in vrtec za šolsko leto 

2021/22. 

Sklep je sprejet s 22 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

K točki 8. 

Predsednik UO Šolskega sklada predstavi letno poročilo UO Šolskega sklada za šolsko leto 2020/21 in 

finančni načrt za šolsko leto 2021/22. 

Predstavnica 7. b meni, da bi lahko strošek plavalnega tečaja zmanjšali z lastnimi učitelji plavanja. 

Ravnatelj pojasni, da sta na šoli zaposleni dve delavki, ki imata licenco in sta na tečajih učiteljici 

plavanja in da se zelo potrudijo, da črpajo denar iz različnih naslovov, da je končni znesek plačila za 

starše čim manjši.  
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Predstavnik bele igralnice meni, da bi z osebnih kontaktom lahko zelo zvišali znesek donacij podjetij 

od načrtovanega, s čimer se ravnatelj strinja. 

Predsednik Sveta staršev predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 4: Svet staršev sprejme finančni načrt Šolskega sklada za šolsko leto 2021/22. 

Sklep je sprejet s 23 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

K točki 9. 

Ravnatelj odgovori na še dve vprašanji staršev, ki ju je dobil pred sejo. Glede očitane neenakomerne 

razporeditve otrok v 1. razredu pojasni, da vprašanje ni bilo dovolj konkretno pojasnjeno. Če je bilo 

mišljeno številčno, lahko pove, da težko 33 otrok razporedi popolnoma enakomerno. Pojasni, da se je 

pri razporeditvi otrok upoštevalo tudi mnenje vzgojiteljic, ki so povedale, kako so otroci funkcionirali 

drug ob drugem v vrtcu. 

Glede na dano pobudo, da bi bilo v šoli manj hitre prehrane, pa ravnatelj pove, da je na jedilniku zelo 

malo hitre prehrane, da organizatorka prehrane upošteva smernice zdravega prehranjevanja in se 

zaveda, da se vsem okusom nikoli ne more zadovoljiti. Pove še, da so kapacitete kuhinje in jedilnice 

premajhne in da se celotno kuhinjsko osebje zelo trudi za pripravo okusnih in zdravih obrokov za 

učence v šoli in otroke v vrtcu. Glavno vodilo vseh pa je otrokom privzgojiti odnos do hrane. 

Predstavnica 9. a razreda vpraša, ali bodo učenci 9. razreda imeli tudi končni izlet ali samo načrtovani 

3-dnevni tabor. Ravnatelj potrdi, da bo ob taboru tudi 2-dnevna končna ekskurzija. 

Predstavnica 8.a razreda se ravnatelju zahvali, da je v lanskem šolskem letu bilo omogočeno učencem 

9. razredov imeti valeto in zaključno ekskurzijo, kljub ukrepom, ki so marsikatere 9. razrede okoliških 

šol za oboje prikrajšali.  

Predsednik Sveta staršev se vsem zahvali za udeležbo in jih na ravnateljevo pobudo povabi na ogled 

mansarde v šoli, kjer potekajo zaključna gradbena dela. 

 

Seja se zaključi ob 19.00. 

 
 
Zapisnikarica:                                                                                                 Predsednik Sveta staršev:  
Viktorija Vrabl l.r.                                                                                       Albin Dobnik l.r. 
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