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Št. delovodnika: 013-1/2022-9 

Datum: 3. 10. 2022 

ZAPISNIK  

1. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 27. 9. 2022, ob 18:00 v jedilnici šole. 

  

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 2021/22 za šolo in vrtec 

5. Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2021/22 za šolo in vrtec 

6. Letni delovni načrt za šol. leto 2022/23 za šolo in vrtec 

7. Soglasje k nadstandardnim programom v šoli in v vrtcu 

8. Predstavitev delovanja UO šolskega sklada v šolskem letu 2021/22 

9. Razno. 

 

Prisotni člani: Simona Vrbanič, Miha Lešnik, Manuela Kaisersberger (namestnica Jasmine Horvat), 

Katjuša Žalar, Albin Dobnik, Meta Majnik Krajnc, Ivo Firbas, Irma Brodnjak Firbas, Janja Lajh, Barbara 

Žitnik, Mojca Dobnik, Matej Verbajs, Stanislav Planinšec, Branka Zagoranski, Majda Vaupotič, Simona 

Kokol (namestnica Vilme Angel), Sabina Fras, Darko Maroh, Renata Bedrač, Karmen Hebar Verlek, 

Jana Tovornik, Tomaž Petek, Arnela Galić 

Opravičeno odsotni člani: Mateja Ogrizek, Nejc Ogrinc, Doris Lenart 

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. Za 

zapisnikarja sej sveta staršev predlaga Viktorijo Vrabl, pomočnico ravnatelja za vrtec. 

 

Sklep 1: Svet staršev potrdi predlagani dnevni red. 

Sklep je sprejet s 23 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.  
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Sklep 2: Svet staršev potrdi Viktorijo Vrabl za zapisnikarico sej sveta staršev. 

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

K točki 2. 

Dosedanji predsednik Sveta staršev predstavi sklepe zapisnika zadnje redne seje Sveta staršev v šol. 

letu 2021/22. Pove, da so bili realizirani vsi sklepi.  

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. Za predsednika se predlaga g. Albina Dobnika, ki kandidaturo sprejme, 

za podpredsednika pa g. Tomaža Petka, ki kandidaturo tudi sprejme.  

Ravnatelj predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 3: 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.  

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja za vrtec podata pedagoško poročilo za šolsko leto 2021/22 ob 

fotografijah. Dodatnih vprašanj ni. 

K točki 5. 

Ravnatelj predstavi samoevalvacijsko poročilo za šolo, pomočnica ravnatelja pa za vrtec. Dodatnih 

vprašanj in pripomb ni. 

K točki 6. 

Ravnatelj predstavi prednostne naloge in novosti v LDN za šolo za šolsko leto 2022/23. Poudari 

prednostne naloge v tekočem šolskem letu, spremembe šolskega koledarja, uvajanje tujega jezika v 

redni program že od 1. razreda dalje, aktivnosti v razširjenem programu, posodobitev opreme z 

nakupom novih garderobnih omaric, aktivnosti za posodobitev gospodinjske učilnice in omeni 

preureditev upravnega trakta ter zbornice. 

Pomočnica ravnatelja za vrtec predstavi novosti in prednostno nalogo vrtca za šolsko leto 2022/23. 

Ravnatelj seznani prisotne z aktualnimi informacijami v zvezi z razširitvijo prostorov vrtca in omeni 

iskanje ponudnikov naprav za čiščenje in vlaženje zraka v vrtcu.  
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Predstavnica 3. b pohvali izbiro izvajalca za pridobitev digitalnih veščin znotraj šole. Zanima jo, ali bo 

šola v bodoče zaposlila učitelja računalništva posebej za ta namen. Ravnatelj pojasni, da učiteljev 

računalništva na trgu dela primanjkuje, saj ni izobraževanja v tej smeri, da imajo učitelji zaenkrat 

dovolj kompetenc za poučevanje teh vsebin.  

Predstavnica 3. b opozori na napako (podvojen graf) v LDN šole, vezano na povprečne ocene v 

razredih. 

Predstavnico 3. b zanima, ali so se povprečne ocene v zadnjih dveh letih kaj spremenile in ali so 

ocene primerljive z rezultati NPZ. Ravnatelj meni, da je težka primerjava med ocenami preverjanja 

znanja v šoli in povprečjem na NPZ ter poda svoje mnenje, da je sistem ocenjevanja NPZ drugačen. 

Predstavnico 3. b zanima, ali imajo ukrajinski učenci dodatno pomoč. Ravnatelj pojasni, da imajo 

štirje ukrajinski učenci dodatne ure učne pomoči še vse leto in da te ure namenijo predvsem učenju 

slovenščine. Poudari, da se mu zdi prisotnost ukrajinskih učencev dodatna priložnost za medkulturno 

povezovanje. 

Predstavnica 3. b vpraša, ali imajo otroci vrtca sedaj, ko je v vrteški telovadnici urejena igralnica, 

možnost uporabe šolske telovadnice. Ravnatelj pove, da malo šolsko telovadnico uporabljajo tudi 

vrteški otroci, je pa nekaj prostih terminov zanje tudi v veliki telovadnici. 

Predstavnik 7. a pohvali omogočanje dela še enemu športnemu pedagogu v okviru pripravništva. 

Ravnatelj pojasni, da bo pomoč dodatnega športnega pedagoga zagotovo dala tudi zagon na 

področju športa na šoli, v ospredju pa je zmožnost pedagogov prilagoditi se sposobnostim učencev. 

Omeni, da sta za napredek na gibalnem področju potrebna trud in vztrajnost. Predstavnico 5. b 

zanima, kaj bo novi športni pedagog poučeval. Ravnatelj odgovori, da bo le-ta prisoten povsod, kjer 

učita učiteljici športa, zagotovo več na predmetni stopnji. 

Predstavnika oranžne igralnice zanima, katera so osnovna digitalna znanja in veščine, ki jih učenci v 

osnovni šoli potrebujejo in pridobijo. Odpre se krajša debata o potrebi po učitelju za računalniško 

opismenjevanje v šoli. 

Predstavnik oranžne igralnice predlaga, da v vrtec povabimo fizioterapevtko, ki bi vzgojiteljicam 

podala osnovna znanja in priporočila glede dvigovanja in nošenja otrok. Ravnatelj in pomočnica 

ravnatelja za vrtec obljubita, da bosta preverila možnosti za izvedbo tega predloga. 

Predstavnica 2. b izrazi pobudo, da bi se za vse otroke z intolerancami oz. dietami kuhalo skupaj, v eni 

kuhinji. Ravnatelj pojasni, da zaradi različnega ritma urnikov prehranjevanja in logističnih težav zaradi 

transporta hrane to ni izvedljivo. 

K točki 7. 

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja za vrtec predstavita nadstandardni program za šolo in vrtec v 

šolskem letu 2022/23. 
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Predstavnica 8. b meni, da v izvedbo končnih ekskurzij ne bi smeli vključevati obiskov nakupovalnih 

centrov. 

Predstavnica 8. b vpraša, kaka je sestava učiteljev, ki učence spremljajo na dodatnih ekskurzijah, saj 

se ji zdi, da se v tem kontekstu pojavljajo zmeraj ista imena, učitelji z dolgom stažem na šoli pa 

nimajo možnosti udeležbe na teh ekskurzijah. Ravnatelj pojasni, da gredo na te ekskurzije 

spremljevalci, ki imajo potrebna znanja in sposobnosti, si to želijo in zmorejo. Predstavnica 6. a 

pozove ravnatelja, da starše z vsemi informacijami ob naslednji ekskurziji seznanijo prej. Po krajši 

debati o tem, kdo od učiteljev je želel in kdo zavrnil udeležbo kot spremljevalec na ekskurziji v 

London, se točka zaključi. 

Predsednik sveta staršev predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 4: Svet staršev daje soglasje k nadstandardnemu programu za šolo in vrtec za šolsko leto 

2022/23. 

Sklep je sprejet s 17 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

K točki 8. 

Predsednik UO Šolskega sklada predstavi letno poročilo UO Šolskega sklada za šolsko leto 2021/22. 

Sklep 5: Svet staršev se seznani z delovanjem UO Šolskega sklada v šolskem letu 2021/22. 

Sklep je sprejet s 17 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

Predsednik UO Šolskega sklada predstavi finančni načrt UP Šolskega sklada za šolsko leto 2022/23. 

Sklep 6: Svet staršev sprejme finančni načrt Šolskega sklada za šolsko leto 2022/23. 

Sklep je sprejet s 17 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

Predsednik UO Šolskega sklada pojasni, da mora Svet staršev potrditi nakupe iz sredstev Šolskega 

sklada, ki so višji od 200,00 EUR. Zato predstavi predloge šole in vrtca, ki so bili sprejeti s strani članov 

UO Šolskega sklada, na seji 20. 9. 2022. Za vsak predlog se posebej glasuje. 

 

SKLEP 7: Svet staršev odobri, da se iz sredstev šolskega sklada financira nakup astronomske 

opreme -  kolimator-laserja za nastavitev primarnega in sekundarnega zrcala teleskopa v višini 

230,00 EUR.  

 

Sklep je sprejet s 17 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

 

SKLEP 8: Svet staršev odobri, da se iz sredstev šolskega sklada sofinancira tehniški dan v Noordung 

centru za 6. do 9. razred v skupni višini 560,00 EUR.  
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Sklep je sprejet s 17 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

 

SKLEP 9: Svet staršev odobri, da se iz sredstev šolskega sklada sofinancira jezikovna ekskurzija v 

Avstrijo za učence 4. do 6. razreda, ki v okviru razširjenega programa obiskujejo pouk nemščine v 

skupni višini 500,00 EUR.  

Sklep je sprejet s 17 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

 

SKLEP 10: Svet staršev odobri, da se iz sredstev šolskega sklada financira nakup 10 parov 

»šprintaric« (obutve) za atletska tekmovanja 5. do 9. razred v višini 400,00 EUR.  

 

Sklep je sprejet s 17 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

 

SKLEP 11: Svet staršev odobri, da se iz sredstev šolskega sklada financira gledališka predstava za 

vse otroke vrtca gledališča KU-KUC v višini 400,00 EUR.  

Sklep je sprejet s 17 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

Ravnatelj se zahvali UO Šolskega sklada in še posebej g. predsedniku za zavzeto delo. 

K točki 9. 

Predsednik Sveta staršev pove, da potrebuje za delovanje elektronske naslove vseh članov. Člani se 

strinjajo in podajo ustno soglasje, da predsednik za potrebe delovanja Sveta staršev uporablja njihove 

elektronske naslove.  Pojasni še terminski potek potrditve zapisnika. Pove, da se načrtujejo štiri seje 

in člane prosi za udeležbo. 

Ravnatelj pozove člane, da se z vprašanji sproti obračajo nanj, da bodo k reševanju morebitnih težav, 

pobud in predlogov pristopili sproti in s tem tudi skrajšali čas sej.  

 

Seja se zaključi ob 20:40. 

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