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Številka: 900-2/2021-2 

 

ZAPISNIK 
1. seje Sveta staršev, ki je bila v sredo, 22. septembra 2021, s pričetkom ob 
18.00 uri preko ZOOM konference.   

Prisotni člani Sveta staršev: Vesna Smrtnik, Špela Novak Mikić, Natalija Novak, Petra 

Likar Stanovnik, Tina Kenk, Lara Pihner, Neja Malavašič Šurca, Klavdija Špolar, Nejc 

Asanović, Jožica Kržišnik Jereb, Martina Krasnik, Lucija Legan, Peter Malovrh, Janja Malis, 

Eva Dovjak, Gregor Slabe, Maja Šest, Tanja Trček, Simona Černetič, Maja Zupančič Justin, 

Slavica Jereb, Mojca Mele 

Svojo odsotnost so opravičili: Roman Budna, Urban Žnidaršič 

Ostali odsotni: Klara Plestenjak, Marko Barišić 

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

Sveta zavoda Alenka Košak Mencin, predsednica sindikata Urška Zamejc, administratorka 

Ajda Dacar. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje zapisnikarja 
2. Konstituiranje Sveta staršev – imenovanje predsednika in namestnika predsednika 
3. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta in samoevalvacija za šolsko leto 

2020/21 
4. Obravnava in seznanitev z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2021/22 
5. Seznanitev s spremembo dokumentov šole (Šolska pravila, Hišni red, Vzgojni načrt) 
6. Predlogi, pobude in vprašanja 

 

 
 
 
K1) 

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

potrdi Ajdo Dacar. 

K2) 

Imenuje se predsednico/ka in namestnika/co sveta staršev.  

Za predsednico Sveta staršev se predlaga Tanjo Trček. 

2/1 SKLEP: Za predsednico Sveta staršev v šolskem letu 2021/22 je soglasno 

izglasovana gospa Tanja Trček 
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Za namestnika predsednice sveta staršev se zberejo predlogi: 

- Neja Malavašič Šurca 
- Lucija Legan 
- Eva Dovjak 

 

Izvede se glasovanje: 

- Neja Malavašič Šurca: 15 glasov ZA, 3 glasovi PROTI 
- Lucija Legan: 3 glasovi ZA, 11 glasov PROTI 
- Eva Dovjak: 6 glasov ZA, 10 glasov PROTI 

 

2/2 SKLEP: S 15 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI je za namestnico sveta staršev v 

šolskem letu 2021/22 izvoljena gospa Neja Malavašič Šurca.. 

 

K 3) 

V preteklem šolskem letu 2020/21 je bilo veliko dela na daljavo. Napredovanje v visokem 

odstotku (98,5%), povprečna ocena (4,27) in realizacija pouka zadovoljiva. 

Šolska tekmovanja so bila izpeljana uspešno. 

V šolskem letu 2020/21 smo izpeljali tudi NPZ (nacionalno preverjanje znanja). Pri vseh 

predmetih so bili učenci boljši od slovenskega povprečja. Lepe rezultate dosegamo 

predvsem pri slovenščini in matematiki. Iz celotne evalvacije za leto 20/21 ob poudarku na 

delu na daljavo lahko povzamemo, da smo se tokrat že veliko bolje znašli v učnem okolju na 

daljavo. Tehnologija in sama dostopnost nam je bila že veliko bolj domača, tako učencem kot 

učiteljem. Odstopanja ostajajo. 

Prednostne naloge graditi in ohranjati dobro komunikacijo so bile delno, ne pa v celoti, 

dosežene. Pokazale so se različne vrzeli na tem področju, predvsem iz naslova 

komuniciranja preko omrežja (elektronsko, konferenčno). Ravnateljica pa kljub vsemu 

izpostavi, da smo se v dani situaciji odlično prilagodili. Tako učenci kot zaposleni so v danih 

okoliščinah pridobili veliko z uporabo sodobne tehnologije in veliko samostojnega dela. 

Ob 20. letnici šole smo pripravili tudi dogodke skozi celotno šolsko leto, ki pa so potekali v e-

obliki.  Objavljeni so bili na spletni strani šole.  Izpeljali smo MEPI program, NA MA POTI ter 

projekt POGUM. 

V izredno zadovoljstvo nam je bilo, da smo lahko izvedli letno šolo v naravi za  4. in 5. razred 

in učence peljali na morje. Skrbeli smo tudi za kulturno udejstvovanje učencev, ki so 

dokazali, da se izjemno dobro povezujejo tudi na daljavo. Pripravili smo tudi nekaj spletnih 

razstav, dogodkov z našimi bivšimi učenci ter na daljavo izvedli povezovanje s kulturniki iz 

domače občine. 

K4) 

Prednostni nalogi šole v šolskem letu 2021/22 sta BRALNA in MOTORIČNA pismenost. 

Ugotavljamo, da morda tudi kot posledica šolanja na daljavo učenci postajajo manj bralno 

pismeni. Zelo pomembno je, da učenci osvojijo bralne učne strategije. Branje mora biti 

vzajemno, tako branje doma kot branje v šoli.  Kot posledica dela na daljavo pa se kaže tudi 

upad motoričnih veščin, ker je manj gibanja, ker učenci veliko več sedijo pred ekrani kot bi 
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sicer. Kot vsako leto bo tudi v prihajajočem letu poudarek na znanju, veščinah, spretnosti, 

uporabnosti, povezanosti in pripadnosti. Nadaljevali bomo z našimi prednostnimi nalogami 

preprečevanja nenasilja, komunikacijo s starši v vseh oblikah, gradnjo dobre klime v šoli in 

dela v razredih. Smo EKO šola, Zdrava šola, Kulturna šola. 

Ravnateljica glede komunikacije doda, da je zelo pomembna takojšnja povratna informacija s 

strani šole kot tudi s strani staršev. Razredniki in učitelji bodo v program Lopolis zapisovali 

vsa opažanja, kar bo pripomoglo k lažji komunikaciji med šolo in starši. V primeru kakršnikoli 

nejasnosti si želimo, da se postavljajo vprašanja, da se stopi v stik in se zadeve rešijo v 

dobro nas vseh.  

K 5)  

Ravnateljica vse prisotne seznani s spremembo dokumentov šole (Šolska pravila, Hišni red, 

Vzgojni načrt). Predvsem zaradi načina dela, ki ga je bilo potrebno prilagoditi danim 

okoliščinam. Dodan je protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni in smernice za 

prezračevanje prostorov. 

Pod to točko gospod Gregor Slabe postavi vprašanje (7.a) ; Kako je v primeru, ko je učenec 

že cepljen in je oddelku odrejena karantena na domu zaradi visoko rizičnega stika? 

Ravnateljica odgovori, da se absolutno podpira, da učenci pridejo v takih primerih v šolo. 

Izvajal se bo hibridni način pouka. Učenec v šolo pride z dokazilom o prebolelosti ali 

cepljenju. Tak način pouka se bo izvajal samo za tiste oddelke, ki so v karanteni. Ker je bil to 

prvi takšen primer nismo bili še dovolj pripravljeni na tak način šolanja, od sedaj naprej pa bo 

v takih primerih potekal hibridni način pouka. 

K 6) 

- Športni dan ( sladoled brez predhodnega dogovora) 
Starši so poslali vprašanje, da je bil učencem obljubljen sladoled, le tega pa niso dobili. Šlo je 

za napako s strani šole, ker se nismo pozanimali o zalogi sladoledov na lokaciji. Sladoledov 

ni bilo dovolj za vse, zato ga ni dobil nihče. Za vodo je bilo poskrbljeno. V prihodnje se bomo 

o takih zadevah vnaprej pozanimali. 

- PCT pogoj 
Smo javni zavod in moramo slediti aktualnim odredbam. Če se zapovedanega ne držimo 

nam inšpektor lahko odredi šolanje na daljavo. Predvsem si želimo in stremimo k temu, da 

pouk še naprej izvajamo v šolskih prostorih. Vsak odloča sam in s svojimi odločitvami 

prevzema tudi odgovornost. Na predlog glede predavanja o PCT pogojih in aktualnem stanju 

za namen ozaveščanja vseh ravnateljica odgovori, da na tem mestu nikakor ne more ustreči 

vsem. Toliko staršem kot je predlog dobrodošel, toliko staršem ta predlog nikakor ni 

sprejemljiv. Zato se za tovrstna predavanja ne bomo odločili, lahko samo svetujemo, da se 

vsak posameznik sam seznani in prebere zelo dostopno literaturo.  

Vsi zaposleni imamo zagotovljen PCT pogoj.  

Vsak ima pravico se ne strinjati s pogoji, ki jih zapovedujejo, vendar to ni naša izbira. 

Kako je s karanteno, če učenec izpolnjuje PC pogoj? V primeru, da je oddelek v karanteni, 

podpiramo hibridni način pouka. Dokler bomo kadrovsko lahko zagotovili tak način pouka, ga 

bomo. Želja vseh nas je, da zagotovimo pouk v šoli. 

 

- Vstop v šolo samo zdravim osebam 



  1. seja Sveta staršev, 22. september 2021 

 
   

 
4 

 

Ravnateljica se zahvali staršem, ki ob najmanjšem sumu na bolezen otroka zadržijo doma. 

Tudi ko gre samo za dan ali dva, lahko preprečimo, da bi morali poslati oddelek v karanteno. 

Bolni otroci naj ostanejo doma. 

- Zaprti vhodi, zamude in odlagalne površine 
Vhodi se ob določeni uri res zaprejo. Nikoli pa ni težava, če nekdo opravičeno zamuja, da se 

mu odpre oziroma pride na glavni vhod, ki je vedno odprt še nekaj časa kjer naši zaposleni 

počakajo zamudnike. Zamud naj bo čim manj. 

Odlagalnih površin na hodnik ne moremo umestiti , ker se posledično hodnik zoži s tem pa 

ne zadostimo kriterijem o varnosti na šoli. 

- Hladilne blazinice 
Ga. ravnateljica nagovori starše, da otroci izposojene hladilne blazinice prinesejo nazaj v 

šolo, da jih bomo lahko ponovno uporabili, ko jih bodo otroci potrebovali. 

- Zimska ŠVN (3.razred) 
Zimska ŠVN v 3.r je odpadla. Prenese se v 6.r.  

- Mobitel v torbi (ne odgovarjamo) 
Šola ne odgovarja za mobitele. 

- GDPR obrazec bi poenostavili 
Obrazec je res dolg in obsežen vendar je pripravljen s strani pooblaščenke in ostaja tak 

kakršen je. 

- Prevozi 
Ravnateljica prosi starše, da vsa odstopanja, kadarkoli avtobusa ni, je prepoln – prosim takoj 

sporočite v šolo, da bomo lahko odreagirali/urgirali in zadevo uredili. 

Maske so na avtobusih obvezne. 

- Solidarnostna pomoč za popoldansko malico (predlog starša) 
Predlog starša, da se dodeli solidarnostna pomoč za otroke za popoldansko malico, ker se 

mu zdi nedopustno, da otroci ostanejo brez popoldanske malice.  

Ravnateljica razloži, da se popoldanska malica najprej razdeli učencem, ki so naročeni na 

malico. Ko malica ostaja se razdeli tudi ostalim otrokom. Na primer sadje vedno ostaja in je 

na voljo v jedilnici tudi naslednje jutro in ga otroci lahko vzamejo. 

- Čakalne ure vozačev  
Čakalne ure vozačev so obvezne in otroci morajo počakati na varnem. Da bi preprečili 

kakršnekoli neljube dogodke je prav, da otroci počakajo v šoli. 

Izjema so primeri kadar učenec živi dovolj blizu šole pa je kljub temu vozač (npr. Sinja 

Gorica), starši lahko napišejo, da bo otrok odšel sam domov. 

- Spletne učilnice 
Učenčeva odgovornost je, da se pozanima kje in kako dostopa do spletnih učilnic. Ravno 

tako učenci vedo, kje poiščejo informacije glede zoom ur (urnik). Tedenski razpored je težko 

zagotoviti, ker iz dneva v dan ne vemo kakšna bo kadrovska pokritost – z vidika napotitev v 

karanteno itd. 

Prva triada navodila za delo in gradiva dobi na elektronske naslove staršev, tako da je 

organizacija dela doma malo lažja. 
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- Vmesna ura odhoda iz OPB ob 15.45 
V tem trenutku kadrovsko ne moremo zagotoviti drugačnega razporeda, ker je potrebno 

vsakega otroka posebej pospremiti k staršem. O morebitnih spremembah bomo starše 

pravočasno obvestili. 

- Zračenje in prezračevalne naprave 
Starši opozarjajo, da naj bi bilo v učilnicah prehladno ob konstantnem zračenju. Zračilo se je 

tudi prej, sedaj pa po priporočilih ministrstva še v večjem obsegu. V tem mesecu bomo 

vgradili prve prezračevalne naprave, in sicer najprej v učilnice 1. in 2. razredov. Finančno gre 

za velik zalogaj, zato se bo postopoma prezračevalne naprave vključilo tudi v ostale razrede.  

- PREHRANA 
Starši so ponovno naslovili kar nekaj vprašanj glede prehrane. In sicer, da so porcije za vse 

učence enake, da na jedilniku ni juh, da bi bilo dobrodošlo da bi hrano in jedilnik pregledala 

zunanja institucija itd. 

Ravnateljica je na sestanku slikovno prikazala kakšni so obroki za mlajše učence in kakšni 

so obroki za starejše učence. Iz slik je jasno razvidno, da imajo mlajši otroci manjše krožnike 

in porcije kot starejši otroci. Količine so vsekakor različne. Hkrati je ga. ravnateljica prikazala 

tudi kolikšen je odpadek hrane in koliko le te zavržemo. Zavržene hrane je veliko preveč.  

Juh na jedilniku ni zaradi trenutnega prilagojenega načina dela in razmer v katerih trenutno 

delujemo. Prišlo bi do podaljšanja vrst v jedilnici, zamujanja na avtobus. 

Zavod za zdravstveno varstvo kontrolira jedilnike (pregledano leta 2013), takrat smo dobili 

nekaj smernic katere upoštevamo. Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano je v letošnjem letu 

vzelo vzorce hrane (alergeni in dietna prehrana); z odvzemom vzorcev so bili zadovoljni in ni 

bilo pripomb. NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) kontrolira vodo in zrak ter redno 

preverja izvajanje aktualnih ukrepov. 

Predstavnica 9.b razreda, ga. Jereb, izpostavi, da se je pojavilo ponovno ogromno vprašanj 

glede prehrane, sporna ni kakovost hrane ampak količine hrane ki jo dobijo otroci, pravi da 

so otroci lačni. Otroci doma povejo, da dobijo količinsko enako kot najmlajši. Starši si želijo 

bolj strokovnega/konkretnega odgovora glede tega. Ga. Jereb navede tudi nekaj nadzornih 

organov kateri dajejo smernice za VIZ glede prehrane (porcioniziranje itd.). Starše zanima 

kdaj zaseda šolska 5 članska komisija, ali je možno v zasedanjih sodelovati, ali obstajajo 

zapisniki zasedanj/ugotovitve? Starši so podali tudi pobudo, da bi se lahko izvedla anketa 

zadovoljstva glede prehrane med učenci. Kakšne rešitve vidi šola? 

Ravnateljica pove, da je s slikovnim materialom prikazala, da so porcije za najmlajše in 

starejše otroke različne velikosti. Poudari, da otroci lahko dobijo repete in tudi hodijo po 

repete, ki ga vedno dobijo. Pripomni, da smo iz Zavoda za zdravstveno varstvo dobili 

povratno informacijo, da je hrana dobra in da kršitev ni. Menimo, da je to dovolj utemeljeno, 

da je hrana dobra in da je vsem smernicam zadoščeno.  

Ga. Jereb nadaljuje s ponovnim predlogom, da se ponudi staršem obisk šolskega kosila in 

poskusijo tudi sami oziroma, da se izvede anketa glede zadovoljstva prehrane na šoli. 

Ravnateljica dodaja, da je poglavitno vprašanje ali otrok dejansko pride lačen od kosila, ker 

mu na jedilniku kaj ni bilo všeč tisti dan. Vemo, da je težko zadovoljiti toliko različnih okusov. 

Vemo tudi, da kadar so na jedilniku makaroni in podobno, hrana ne ostaja, ko pa govorimo o 

žitaricah in bolj zdravih obrokih, pa hrana vedno ostaja. Ali pa je otrok lačen ob 16h, ko pride 

domov. To je seveda normalno, otroci rastejo in so lačni.  
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Ga. Kržišnik Jereb doda, da je v več primerih lahko razlog, da so otroci lačni tudi ta, da se jim 

mudi na avtobus in iz tega razloga hitijo ter kosila niti ne pojedo do konca. 

G. Slabe doda da vidi problem predvsem v splošnih prehranskih navadah današnjih 

generacij (sladkor, izbirčnost). 

Ga. ravnateljica pove, da bomo povabili za to pristojne ljudi, da pridejo ponovno preveriti 

obroke na naši šoli in, da potem tudi pričakujemo, da bodo takemu strokovnemu pregledu 

starše verjeli in zaupali. 

Predstavnik vpraša ali so krožniki s hrano vnaprej pripravljeni ali se hrana nalaga, ko pride 

otrok na kosilo? Hrana se nalaga sproti, če otrok izrazi željo, da nečesa ne želi jesti se mu 

tega tudi ne naloži. Seveda pa spodbujamo, da se hrana vsaj poskusi. 

Ga. Malis predlaga, da kot prvi korak lahko dotični razred (9.b) izvede interno anketo, ker se 

vprašanja glede prehrane ponavljajo že nekaj let, in tako dobimo prve odgovore kakšni so 

razlogi za to, da otroci prihajajo domov lačni. 

Na vprašanje koliko hrane se zavrže ravnateljica odgovori, da je odvisno od vrste hrane, ki je 

tisti dan na jedilniku. Točne podatke o količini odpadne hrane na željo staršev lahko pošljemo 

kasneje. 

Anketo, zakaj so otroci po kosilu lačni, bomo izpeljali. Anketa bo dostopna na povezavi, ki se 

bo poslala vsem staršem. 

 

Člani sveta staršev nimajo več vprašanj oziroma pripomb, zato se seja ob 19.20 zaključi. 

 

 

Zapisala                                                                     Predsednica sveta staršev 

Ajda Dacar        Tanja Trček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 


