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     ZAPISNIK 

4. redna seja Sveta staršev je bila 29. 9. 2022 ob 16.10 v jedilnici šole. 

 

PRISOTNI: Robi Ros, Darinka Peršak, Mateja Zorin, Martina Horvat, Marjetka Prevolšek, 

Ines Flegerič, Nataša Žmavc 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Silvija Bukovec, Klemen Širec, Dušan Kodrič, Janez Vidovič, 

Smiljan Gajser 

 

DRUGI PRISOTNI: ravnateljica dr. Silvestra Klemenčič, Ema Vogrinc zapisnikarica 

 

Predsednik Sveta staršev je pozdravil vse prisotne in se zahvalil za prisotnost. Zaradi 

nesklepčnosti se je seja začela ob 16.10. Nato je predstavil naslednji  

 

DNEVNI RED 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta staršev 

2. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2021/2022 

3. Obravnava in potrditev predloga LDN za šolsko leto 2022/2023 

4. Pravila šolskega reda in Hišni red OŠ Žetale 

5. Nadomestne volitve za predstavnika staršev v upravni odbor šolskega sklada 

6. Pobude, vprašanja, razno 

 

Dnevni red je dal v razpravo. Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen, vsi ZA. 

 

Ad 1. 

 

Predsednik Sveta staršev je nadaljeval z dnevnim redom in dal v razpravo zapisnik. Ga. 

Prevolšek je podala pripombo na zapisnik in sicer na stavek v zapisniku, ki se glasi Ga. 

Prevolšek je dodala, da se bo v teku leta odprl še kak oddelek, če bo potreba. Zapisnikarica je 

predlagala, da se omenjeni stavek v zapisniku briše, seveda če se člani sveta strinjajo. 

Predsednik je dal predlog na glasovanje in zapisnik je bil z upoštevano pripombo na zapisnik 

soglasno potrjen v predlagani obliki, vsi ZA.   

 

Ad 2. 

 

Pri tej točki je predsednik  zaprosil ravnateljico za predstavitev. Ravnateljica se je zahvalila za 

besedo, pozdravila prisotne in pričela s predstavitvijo realizacije Letnega delovnega načrta za 

š. l. 2021/2022. Po predstavitvi se je predsednik Sveta staršev zahvalil ravnateljici in povedal, 

da je vse to bilo obravnavano in predstavljeno tudi na roditeljskem sestanku. 

 

Ad 3. 



 

Tudi pri tej točki je predsednik Sveta staršev zaprosil ravnateljico za besedo. Ta se je 

zahvalila in pričela s prestavitvijo predloga Letnega delovnega načrta za š. l. 2022/2023 za 

šolo in vrtec. Ravnateljica je med drugim povedala o namenitvi 0,3 % dohodnine za šolski 

sklad in da trenutno še ni možno oddati obrazcev na pristojni organ Finančne uprave, ker 

MIZŠ še ni uredilo in objavilo seznama upravičencev. MIZŠ je obljubilo, da bo to urejeno ta 

teden. Ob 16.15 se je pridružila članica Sveta staršev ga. Flegerič. Ravnateljica je med drugim 

govorila o bralni znački in projektih kateri potekajo na šoli. Predsednik je vprašal ali imamo v 

planu ponoviti Peš bus? Ravnateljica je odgovorila, da letos ne več. Predsednik razmišlja in 

predlaga, da bi lahko učenci šli enkrat na mesec peš v šolo. Ravnateljica ta predlog podpira. 

Razpravljali sta še ga. Prevolšek in ga. Horvat. Ob 16.20 se je pridružila še članica Sveta 

staršev ga. Žmavc. Predsednik je vprašal, kaj so učenci s tem, da ni več rekreativnega odmora 

pridobili? Ravnateljica je odgovorila, da so učenci prej v podaljšanem bivanju in v varstvu 

vozačev in takrat med drugim izvajajo tudi rekreacijo. Nato je bil sprejet naslednji  

 

Sklep 1 

Svet staršev OŠ Žetale potrjuje predlog Letnega delovnega načrta OŠ Žetale za š. l. 

2022/2023 z enoto vrtca v predlagani obliki.                                                                                                                       

Tak sklep je bil soglasno potrjen, vsi ZA. 

In 

Sklep 2 

Svet staršev OŠ Žetale potrjuje Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2021/2022. 

Tak sklep je bil soglasno potrjen, vsi ZA.                                         

Ad 4. 

Tudi pri tej točki je predsednik Sveta staršev predal besedo ravnateljici. Ta se je zahvalila za 

besedo in predstavila Pravila šolskega reda in Hišni red OŠ Žetale. Povedala je, da je bila 

dodana dopolnitev na pobudo staršev glede nošenja dvoranskih športnih copatov, kateri so 

dovoljeni, kar bo popravljeno v Hišnem redu OŠ Žetale. Nato je beseda tekla o samo 

testiranju učencev doma. Ravnateljica je vprašala ali ima kdo kakšno vprašanje? Ga. Horvat je 

vprašala kako je s hrano, če si jo otrok prinese sabo, kje jo lahko poje? Ravnateljica je 

odgovorila, da v jedilnici, seveda v primernem času. Predsednik je vprašal zakaj starši ne 

smejo v šolo, ker kar nekaj staršev to moti. Ravnateljica je odgovorila da zato, ker otroke 

navajamo na samostojnost, otroci so ponosni, da lahko gredo sami iz razreda domov, mnogo 

prej pa nehajo tudi s takšnimi in drugačnimi stiskami, npr. z jokanjem, ni pa prepovedano 

staršem priti v šolo. Razpravljali sta ga. Prevolšek in ga. Horvat. Predsednik je vprašal zakaj 

učenci ne smejo za praznovanje rojstnih dni prinesti v šolo hrane in pijače. Ravnateljica je 

odgovorila, da je bil na učiteljskem zboru sprejet takšen sklep, predvsem pa zato, da ni razlik 

med učenci, saj eni prinesejo več drugi manj in so slednji stigmatizirani. Razpravljali sta še 

ga. Zorin in ga. Horvat. Nato je bil sprejet naslednji 

Sklep 3 

Svet staršev OŠ Žetale potrjuje Pravila šolskega reda in Hišni red OŠ Žetale. 



Tak sklep je bil soglasno potrjen, vsi ZA.   

Na vprašanje, kakšni so še ukrepi na šoli glede covida, je ravnateljica je razložila, da veljajo 

osnovni ukrepi, higiena rok in kašlja, razkuževanje, zračenje. 

Ad 5.     

Pri tej točki je ravnateljica razložila, da so nadomestne volitve za člana Upravnega odbora 

šolskega sklada zato, ker je dosedanjemu članu potekel status starša in mu s tem preneha 

veljati mandat. Mandat bo izvoljenemu članu veljal do leta 2023, ko so nove volitve za člane 

Upravnega odbora šolskega sklada.               

Predlagana kandidatka za članico Upravnega odbora šolskega sklada:  

1. Mateja Zorin  

Za članico Upravnega odbora šolskega sklada je soglasno izvoljena ga. Mateja Zorin. 

Kandidatka se s kandidaturo strinja. 

Nato je bil sprejet naslednji 

 

Sklep 4  

 

Nadomestna članica Upravnega odbora šolskega sklada je ga. Mateja Zorin. 

 

Tak sklep je soglasno potrjen, vsi ZA. 

 

Ad 5. 

 

Pri tej točki je ravnateljica povedala aktualno novico. Planinski krožek bo izvedel pohod 1. 

10. 2022, odziv učencev je zelo dober. Beseda je tekla o drugih dejavnostih, ki se izvajajo na 

šoli in o izvedbi plavalnega tečaja. Razpravljali so ravnateljica, ga. Horvat, ga. Žmavc in ga. 

Flegerič. Predsednik je vprašal kakšna je možnost, da se zapisnik pripravi, potrdi in objavi na 

spletni strani šole ali oglasni deski. Ravnateljica je odgovorila, da se lahko potrdi 

korespondenčno. Nato je predsednik vprašal kakšna je možnost, da je prvi tuji jezik 

Angleščina? Ravnateljica je povedala, da mora svet staršev podati strokovno argumentiran 

razlog za spremembo prvega tujega jezika, nato se to pošlje na Zavod za šolstvo. O tem 

vprašanju sta razpravljali še ga. Prevolšek in ga. Horvat.  

 

Predsednik Sveta staršev se je zahvalil prisotnim za sodelovanje. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.10. 

 

 

 

Zapisala:        Predsednik Sveta staršev: 

Ema Vogrinc        Robi Ros 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


