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Številka: 900-4/2020-4 

Datum: 27. 5. 2021 

 

ZAPISNIK 
 

2. seje Sveta staršev, ki je bila v četrtek, 27. maja 2021, s pričetkom ob 18.00 uri 
preko ZOOM konference.   

Prisotni člani Sveta staršev: Petra Likar Stanovnik, Tina Kenk, Lara Pihner, Mojca Mele, 

Klavdija Špolar, Roman Budna, Barbara Japelj, Jožica Kržišnik Jereb, Martina Krasnik, 

Lucija Legan, Peter Malovrh, Janja Malis, Lara Zudich Rožnik, Sabina Butolen, Maja Satja 

Šest, Tanja Trček, Urban Žnidaršič, Maja Križan, Maja Zupančič Justin, Simona Ogrin, 

Doroteja Umek, Slavica Jereb, Janez Kacjan. 

Svojo odsotnost so opravičili: Natalija Novak, Neja Malavašič Šurca 

Ostali odsotni: Klara Plestenjak 

Ostali prisotni: ravnateljica Darja Guzelj, pomočnica ravnateljice Maja Zobec, predsednica 

Sveta zavoda Alenka Košak Mencin,  administratorka Ajda Dacar. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti, imenovanje zapisničarke in potrditev dnevnega reda 

2. Izvolitev namestnice/ka predsednice sveta staršev 

3. Izvolitev dveh nadomestnih članov v upravni odbor šolskega sklada 

4. Skupna nabava materiala za LUM in TIT 

5. Obravnava skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv na podlagi 

14.člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (UL RS, št. 12/20 z dne 

28.2.2020) 

6. Pobude in predlogi predstavnikov sveta staršev 

7. Razno 
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K1) 

1/1 SKLEP: Ugotovi se sklepčnost, soglasno je sprejet dnevni red in za zapisnikarja se 

potrdi Ajdo Dacar. 

 

K2) 

Izvoli se namestnico/ka predsednice sveta staršev, ki opravlja naloge predsednice sveta 

staršev, v kolikor jih ta ne more opravljati. Naloge namestnika so objavljene v poslovniku 

sveta staršev. 

Za namestnika predsednice sveta staršev se javi gospod Urban Žnidaršič. 

2/1 SKLEP: Za namestnika predsednice sveta staršev je soglasno je potrjen Urban 

Žnidaršič. 

 

K 3) 

Predsednica Sveta staršev Tanja Trček  pove, da bo dvema članoma upravnega odbora 

šolskega sklada mandat potekel konec šolskega leta, zato je potrebno izvoliti dva nova člana 

(mandat september 2021 – avgust 2023). 

Zberejo se predlogi za člane upravnega odbora. 

- Neja Malavašič Šurca 
- Roman Budna 
- Sabina Butolen 

 
Izvede se glasovanje: 

- Neja Malavašič Šurca: 12 glasov ZA, 1 glas PROTI 
- Roman Budna: 12 glasov ZA 
- Sabina Butolen: 9 glasov ZA 

 

3/1 SKLEP:  

- Z 12 glasovi za in nič proti je bil za člana UO ŠS izvoljen Roman Budna. 

- Z 12 glasovi za in 1 glasom proti je bila za članico UO ŠS izvoljena Neja 
Malavašič Šurca. 

 

K 4) 

Že večkrat je prišla pobuda s strani staršev glede skupnega nakupa materiala za LUM in TIT. 

Strošek bi bil manjši, znesek pa bi se zaračunalo na septembrski položnici. 

4/1 SKLEP: Svet staršev se strinja s skupnim nakupom materiala za LUM in TIT.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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5/1 SKLEP: Svet staršev sprejme skupno nabavno ceno gradiv za leto 2021/22.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 6, K 7) 

- Članica je postavila vprašanje, kako je glede izvajanja dejavnosti na šoli, vezano na 
vedno boljšo epidemiološko sliko v državi. Predvsem kako je glede izvajanja 
dejavnosti na prostem (atletika, nogomet, košarka)? 
Gospa ravnateljica odgovarja, da je šola javni zavod, ki se mora držati priporočil in jih  

upoštevati. S strani ministrstva imamo ne glede na fazo epidemije veliko omejitev. Vezano 

na zgornje vprašanje ravnateljica odgovori na vprašanje glede izvedbe plavalnega tečaja v 

drugih razredih. Šola je imela rezerviran določen termin v času, ko tečaja zaradi 

epidemiološke slike nismo mogli izvesti. Plavalni tečaj se bo izvedel naknadno. 

- Član predlaga vključitev vnaprej postavljenih vprašanj gospe ravnateljici v zapisnik. 
 

Ali bo v letošnjem šolskem letu izvedeno skupinsko fotografiranje razredov? 
Fotografiranje bo v petek, 4. 6. 2021. Starši so že obveščeni. 
 
Kako je z WIFI omrežjem po šoli? Ali je ves čas vključeno? Po celi šoli? Tudi na nižji tiradi? 
Zakaj nižja triada potrebuje WIFI, saj vemo, da ga najmlajši otroci ne rabijo pri svojem 
šolskem delu, za učitelje pa tudi ne vem, zakaj rabijo WIFI? Če ga rabijo, prosim za 
konkretno pojasnilo. Kolikor sem govorila z eno učiteljico iz nižje triade, računalnika oz. WIFI-
ja v razredu nikoli ne uporablja, niti ni vedela, da je tam! Ali so preučene tehnične možnosti, 
da se vsaj na nižji triadi WIFI izklopi, če se ga ne potrebuje? Jaz sem na to temo (WIFI na 
OŠ AMS) že pred časom podala predlog ge. ravnateljici, da se preuči še druge možnosti 
(npr. prehod na kabelski internet iz preventivnih zdr. razlogov, vsaj na nižji triadi), pa moja 
vprašanja niso dobila epiloga. Moja želja je predvsem, da se na to temo odpre odprti dialog, 
v katerega smo povabljeni tudi zainteresirani starši. Ker tema nikakor ni enoumna, pač pa 
odpira številna vprašanja. Prosila bi, de so to temo obravnava na naslednji seji sveta staršev 
in se tudi glasuje o mojih predlogih. S strani ravnateljice mi je bilo nekaj časa nazaj rečeno, 
da bo po zaključku tega projekta (montaža WIFI na OŠ AMS) na spletni strani šole objavljen 
prispevek na to temo, da bomo o vsem tem obveščeni vsi starši. Zanima me, če je res bil 
objavljen, ker ga sama nisem našla. Je torej projekt že zaključen? Želela bi vedeti več o tem 
projektu. 
 WIFI – odgovarjala sem že gospe, ki je vprašanje postavila, prav tako na občino, kjer so na 
občinski seji razpravljali. Slovenija se je priključila delno ali v celoti črpanju nepovratnih 
sredstev EU za izboljšanje telekomunikacijskih povezav v VIZ. Eden od tega je bila tudi 
oprema in dostopnost ter pokritost z WIFI (dostopkovne točke) točkami po OŠ in SŠ. Naša 
šola jih je imela od vsega začetka, a je bila slaba povezanost in nihče ni nič spraševal. 
Sofinancer je MIZŠ - Arnes (EU) in občina. Vse sem pojasnila, a so z odgovori 
nekateri nezadovoljni, zato se lahko obrnejo na strokovnjake SIO 2020 –
 http://ams10.splet.arnes.si/sio-2020/. Seveda se veliko manj uporablja, kot se misli. Otroci 
sploh ne, vsaj mlajši ne. 
 
Imam eno pobudo, da bi učitelji bolj vzpodbujali otroke, da iščejo snov za učenje med 
knjigami in revijami in ne toliko po računalnikih (tega bo veliko v srednji šoli). Otroci so 

http://ams10.splet.arnes.si/sio-2020/
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preveč na računalnikih z izgovorom, da delajo za šolo. 
Pobudo sem predala vsem učiteljem in ne le dotičnemu razredu, saj so le v knjigah 
verodostojni podatki. Informacije s spleta in revij pa je potrebno prepoznati in kritično 
selekcionirati.  
  
Moji in večina otrok od kolegov kateri otroci hodijo na Slomška , vsi pravijo da odkar so 
ponovno v šoli (po korona zaprtju) na kosilu dobijo občutno manjše porcije in včasih sploh ne 
morejo dobiti repete, ali pa še to menda zeloooo minimalno količino? Ali se dogaja kakšno 
''šparanje'' z hrano, katero plačujemo vedno več, dobivajo pa zadnje čase vedno manj? 
Bom še dodatno preverjala. Glede na količino kupljene hrane, oddamo enako količino porcij 
za otroke. Veliko otrok ne poje vsega (vračajo polne pladnje hrane), nekateri bodo kljub 
temu, da pojedo vse, doma zopet lačni. 
 
Me zanima, ali bomo dovolili, da se otroci samotestirajo. 
Starši III. triade so dobili domov obvestilo o samotestiranju doma. Kdor želi, bo to izvedel. To 
je odločitev vsakega posameznika. Prav tako bomo dali hitri test za učence domov v 4. in 5. 
razred, da bodo naredili pred odhodom v šolo v naravi samotestiranje, če bodo to želeli. Vse 
je prostovoljno. 
 
Zanima me, zakaj so v jedilnici montirali pleksi stekla med posameznimi sedeži? Moje 
mnenje je, da je to pretirani ukrep in v psihološkem smislu deluje negativno na otroke. Že 
tako so otroci prejeli bistveno preveč psihološkega bremena nase v času korone. Zanima 
me, kdo je sprejel odločitev in odgovornost za ta ukrep? Ali je sodelovala stroka pri tej 
odločitvi? Če ja, kdo? Prosim za razlago, kako je prišlo do te odločitve. 
Omejitev in razdaljo, tudi v jedilnici, so nam zopet določili drugi pristojni organi. Zato, da v 
jedilnico lahko sprejmemo več učencev in zato ni daljših čakalnih vrst, je ravnateljica naredila 
reorganizacijo odhoda na kosilo in pregrade na mizah. Inšpektorica je ob obisku ta naš ukrep 
pohvalila. 
 
Zanima me, kdaj bo možen e-račun v spletno banko? 
E-račun imamo že vpeljan kar nekaj časa. Uporabnikov je malo. Vsak posameznik (starš) 
mora sam urediti v svoji spletni banki: 
·        Vpis pošiljatelja e-računa (naša šola) 
·        Javi šoli 
·        Ko starš dobi sporočilo, sprejme in potrdi, avtorizira in plača račun (ni avtomatično) 
·        Nato je vsakomesečno plačevanje 
 
Starši so izrazili željo, da se zahvalim vsem učiteljem za vso podporo in dobro voljo pri 
šolanju na daljavo. Nekaj staršev bi želelo, da bi se odhod otrok iz šole organiziral drugače. 
Težave imajo z usklajevanjem prihoda ob določenih urah za prevzem. Bila sta izpostavljena 
predloga, da bi se namestilo zvonec (npr. domofon s kamero) kjer bi pozvonili in bi 
učitelj/učiteljica otroka po katerega se je prišlo poslala ven. Na nekaterih šolah imajo osebo 
pri vratih, kateri starš pove ime in razred otroka in le ta odide po njega in ga preda staršu. Še 
najraje bi pa vsi videli, da bi bilo tako kot pred epidemijo. Zanima nas ali je mogoče 
predvidena sanacija odpadajoče fasade, pod streho, na telovadnici. 
Hvala za pohvalo in opaženo skrb za učence tudi s šolske strani. Vsi si želimo, da bi bilo tako 
kot pred epidemijo. Veseli smo, da imamo zaposlene javne uslužbence, ki lahko pomagajo 
pri odhodih in prihodih in pospremijo in razporejajo učence. Ne moremo pa tisti trenutek 
iskati učenca po skupinah, ko starš pride. V podaljšanem bivanju učenci delajo po urniku. 
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Odhodi so ob zvonjenju. Razumem, da za starše to ni enostavno. Tudi mi imamo polno 
prilagajanja. 
 
Zakaj otroci z dieto za laktozo dobijo slabšo malico. Primer: ko je bil burek dobijo kos kruha 
in staro pomarančo, ko ostali dobijo avokadov namaz oni dobijo samo kos kruha... glede na 
to, da plačujem enako ceno bi pričakovala vsaj brezlaktozni namaz. Na internetu imajo šole 
objavljene tudi brezlaktozne  jedilnike, naša ne in posledično tudi slabše malice za tako dieto. 
Je to res najboljše kar zmoremo kot šola? 
Ravnateljica je preverila jedilnik in podala navodila za dopolnjeno malico tudi za otroke z 
dodeljeno dieto s strani zdravnika. V bodoče bi prosila, da se tovrstna vprašanja že v samem 
začetku naslovijo na vodjo prehrane, ki ureja jedilnike in name. 
 
 

- S strani staršev je prišlo tudi vprašanje glede nošenja mask v šolah. Zanimalo jih je, 
kakšno stališče ima šola do nošenja mask, glede na raziskave, ki razkrivajo negativne 
posledice nošenja mask pri otrocih? 
Ravnateljica odgovarja, da je kolektiv šole že pred časom javno objavil svoje poglede 
o zaprtju šol in o situaciji v kateri so se znašli učenci in o posledicah le teh. 
Objavljeno je bilo odprto pismo in s tem izraženo tudi naše mnenje. Hkrati pa je šola 
javni zavod, ki mora ravnati skladno z vsemi priporočili. 
 

- Članica postavi vprašanje glede mešanja učencev iz Drenovega Griča z obstoječimi 
učenci po razredih? 
Ravnateljica pojasni, da se obstoječi 4.razredi ne bodo mešali in, da se bodo novi 
učenci priključili obstoječim razredom. 

 
 

Člani Sveta staršev nimajo več vprašanj oz. pripomb, zato se seja ob 18.30 zaključi. 

 

Zapisala       Predsednica sveta staršev 

Ajda Dacar       Tanja Trček 

  

 

 


