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       Datum: 29. 9. 2022 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023, ki je bila v torek, 29. 9. 2022, ob 17. uri v novi 

šolski jedilnici. 

 

Prisotni: 
Predstavniki staršev: priložena lista prisotnosti 

Ravnatelj: g. Alojz VELIČKI; 

Pomočnica ravnatelja: ga. Marija TRPIN, ga. Karmen SRNKO 

Predstavnica šolskega EKO sklada: ga. Maja Petrovič Kos 

Predsednica Šolskega sklada: ga. Martina PLANINC 

Zapisnikarica: ga. Mihaela Brumec 

 

Dnevni red: 
1. Uvodni pozdrav, ugotovitev prisotnosti, sklepčnosti in imenovanje zapisnikarice. 

2. Konstituiranje Sveta staršev zavoda in izvolitev predsednika/-ce in namestnika/-ce. 

3. Potrditev dnevnega reda. 

4. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev z dne 26. 5. 2022. 

5. Poročilo o realizaciji vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2021/2022. 

6. Obravnava Letnega delovnega načrta zavoda za šolsko leto 2022/2023. 

7. Poročilo iz šolskega Eko sklada. 

8. Poročilo Šolskega sklada 

9. Predlogi in pobude staršev.  

10. Razno. 

 

 

AD1  Uvodni pozdrav, ugotovitev prisotnosti, sklepčnosti in imenovanje zapisnikarice. 

 

Gospod ravnatelj, Alojz Velički, pozdravi zbrane in predstavi dnevni red 1. seje Sveta staršev.  

Prisotnih je bilo 20 predstavnikov oddelkov šole in 12 predstavnikov vrtčevskih skupin, kar 

predstavlja večino, tako da je seja Sveta staršev sklepčna. Gospa Bracanović je predstavnica v 

vrtcu in v šoli, ker je lahko predstavnica zgolj ene institucije, se odloči, da bo predstavnica vrtca. 

V šoli je na naslednjem roditeljskem sestanku potrebno izvoliti novega predstavnika. Poda se 

predlog za zapisnikarico, go. Mihaelo Brumec, katero predstavniki staršev soglasno potrdijo. 

 

SKLEP 1: Svet staršev je bil sklepčen, prisotnih je bilo 32 predstavnikov Sveta staršev (20 

predstavnikov oddelkov šole in 12 predstavnikov oddelkov vrtca) od 48 predstavnikov, potrdili 

so predlagani dnevni red (ZA 32). 

 

SKLEP 2: Za zapisnikarico Sveta staršev so soglasno imenovali go. Mihaelo Brumec (ZA 32). 
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AD2 Konstituiranje Sveta staršev zavoda in imenovanje predsednika in     

podpredsednika 

 

Ravnatelj pojasni, da je v skladu s poslovnikom Sveta staršev na prvi seji potrebno izvoliti 

predsednika in podpredsednika Sveta staršev. Predstavniki staršev so podali le en predlog, gospo 

Natašo Muršek Lubanjšek za funkcijo predsednice Sveta staršev. Starši so z javnim glasovanjem 

potrdili gospo Natašo Muršek Lubanjšek za predsednico Sveta staršev v šolskem letu 2022/23. 

Ker so člani Sveta staršev tako predstavniki šole kot vrtca, se je ponovno predlagalo, da se izbere 

za podpredsednika Sveta staršev nekoga izmed predstavnikov vrtca. Podali so predlog, da se za 

podpredsednico Sveta staršev izvoli gospo Katjo Ertl, ki so jo na javnem glasovanju tudi 

soglasno podprli. 

 

SKLEP 3: Svet staršev zavoda Osnovne šole Dušana Flisa Hoče je konstituiran, prisotnih je bilo 

32 staršev od 48 (ZA 32). 

Za predsednico Sveta staršev so soglasno imenovali gospo Natašo Muršek Lubanjšek (ZA 32). 

Za podpredsednico Sveta staršev so soglasno imenovali gospo Katjo Ertl (ZA 32). 

 

Ravnatelj čestita izvoljeni predsednici in podpredsednici. V nadaljevanju pove, da nas je tudi v 

lanskem šolskem letu zaznamoval covid. Šol nismo zapirali, bilo je precej karanten. Želimo si, 

da se tudi v letošnjem šolskem letu šole ne zapirajo in da »normalno« delamo. 

Preteklo šolsko leto je prav tako zaznamovala gradnja prizidka in nove jedilnice. Veseli smo, da 

se je vse odlično končalo, brez nesreč. Ravnatelj se ob tem zahvali Občini Hoče-Slivnica in pove, 

da bo zaradi priseljevanja v Hoče število otrok v prihodnjih letih predvidoma še naraščalo.  

Starše pozove, da opozarjajo otroke na prometno varnost pri šoli in v okolici šole. 

Ravnatelj se vsem zahvali in zaželi uspešno šolsko leto. Poudari, da je pri uspešnem delu in 

razreševanju težav pomembna dobra komunikacija – predvsem živa komunikacija. 

Ravnatelj se zahvali predsednici, da je ponovno sprejela to vlogo in ji preda besedo ter vodenje 

sestanka. 

 

 

AD3  Potrditev dnevnega reda 

 

Predsednica, ga Nataša Muršek Lubanjšek, pozdravi vse zbrane, zahvali se za ponovno izvolitev 

in predstavnikom staršev vrtca zaželi uspešno nadaljevanje sestanka. 

V nadaljevanju se člani Sveta staršev šole in vrtca razdelijo, seja za vrtec in šolo poteka naprej 

ločeno. 

Predsednica predstavi dnevni red 1. seje Sveta staršev.   

 

SKLEP 4: Predstavniki so potrdili predlagani dnevni red (ZA 20). 

 

 

AD4 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev z dne 26. 5. 2022 

 

Predsednica da zapisnik 3. seje Sveta staršev iz šolskega leta 2021/2022 v obravnavo, 

predstavniki staršev podajo dopolnitev in ga z dopolnitvijo soglasno potrdijo. 

 

V zapisnik dodamo: V šolskem letu 2021/2022 je bilo zbranega 20.110 kg papirja in 5.371,95 €  

prejetih sredstev (4.790,55 € - matična šola in 581,40 € - podružnica Reka-Pohorje). 

 

SKLEP 5: Predstavniki Sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik 3. seje za šolsko leto 2021/2022 

(ZA 20). 
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AD7 Poročilo iz šolskega EKO sklada 

 

Predsednica prestavi točko 7 Poročilo iz šolskega »EKO sklada« kot naslednjo pod točko 5. 

Pozdravi predstavnico »Eko sklada«, gospo Majo Petrović Kos in jo prosi za predstavitev 

delovanja »Eko sklada«. 

Predstavnica najprej predstavi delovanje »Eko sklada«, kar je priloga zapisnika. Povabi starše, 

da postanejo člani eko sklada. Nato pove, da se je koncept zbiranja izpred prejšnjih let nekoliko 

spremenil, saj so se odločili, da se bodo tudi letos papir in kartuše zbirale enotno in namensko za 

celotno šolo in ne več za zaključne ekskurzije. Namen »Eko sklada« je približati učencem 

okoljske vsebine in kako čim bolj zaščititi naravo. V vsakem razredu so bili izvoljeni eko 

predstavniki, vsak razred je podal svoje predloge, za kakšen namen bi se lahko porabil zbran 

denar. Največ predlogov je bilo za motivacijske nalepke in da bi se ves znesek, ki je zbran 

februarja, marca in aprila namenil devetošolcem za valeto. Starši predlagajo, da bi zaradi lažjega 

odlaganja papirja (problem skladiščenja doma) tudi učenci 9. razreda prinašali papir čez vso leto 

in bi se od celotnega zneska zbranega papirja čez leto 30 % vsega denarja namenilo učencem 9. 

razreda. 

Podružnična šola Reka-Pohorje bo zbirala papir in kartuše ločeno od matične šole in tudi 

namensko porabila zbran denar. 

 

 

SKLEP 6: Predstavniki Sveta staršev bodo informacije o delovanju »Eko sklada« prenesli v 

oddelke in na roditeljskem sestanku pridobili dodatne predloge za delovanje »Eko sklada« in 

predvidene porabe pridobljenih sredstev (ZA 20). 

 

 

AD5 Poročilo o  realizaciji vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2021/2022 

 

Vsi člani Sveta staršev so kot prilogo k vabilu prejeli Zaključno poročilo za šolsko leto 

2021/2022. Zaključno poročilo je bilo obravnavano na konferenci strokovnih delavcev zavoda. 

Predsednica Sveta staršev je besedo predala ravnatelju, da predstavi zaključno poročilo.  

 

V nadaljevanju ravnatelj predstavi poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2021/22, ki je tudi 

priloga tega zapisnika.  

 

Ravnatelj predstavi poročilo o uresničevanju - realizaciji LDN v šolskem letu 2021/22, ki je 

tudi priloga tega zapisnika.  

Čeprav sta nam zadnji dve šolski leti postregli z različnimi spremembami in presenečenji, so se 

pa šolska vrata tokrat znova odprla – za tiste, ki so z velikimi pričakovanji prvič prestopili prag 

naše šole, za tiste, ki so po dolgih in vročih poletnih dnevih polni novih moči spet sedli za svoje 

stare šolske klopi, ter za tiste, ki želijo razkuštrane glave napolniti z znanjem, da se bodo njihovi 

učenci uspešno spopadli z  izzivi, ki jih čakajo na poti življenja. 

A letos smo moramo vsi poleg vseh zdravstvenih priporočil NIJZ upoštevati tudi varnost med 

prihodom v šolo, saj je zaradi gradbenih del nekoliko spremenjeno življenje in delo v in ob naši 

šoli. 

Iz zaključnega poročila je podrobneje predstavil: 
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 Kratek kronološki pregled delovanja šole v času izrednih razmer zaradi razglasitve 

koronavirusa v šolskem letu 2021/22 (od 1. 9. 2021 naprej). 

 Realizacija šolskega koledarja je potekala tako, da smo smiselno in glede na prostorske 

možnosti kombinirali redni pouk in interesne dejavnosti v šoli, ko je bila razglašena 

epidemija koronavirusa COVID-19, pa na daljavo za posamezne oddelke, kjer je bilo več 

okuženih.  NPZ  smo v šolskem letu 2021/22  izvedli po predvidenem planu. 

 Šola v naravi:  

- Za učence 3. razreda je bila organizirana šola v naravi v CŠOD Škorpijon v terminu od 

11. 4. 2022 do 13. 4. 2022 (organizatorica Suzana Brumec Mrzlekar). 

- Za učence 5. razreda je bila organizirana šola v naravi v CŠOD Prvine v dveh terminih 

od 17. 1. do 21. 1. 2022 in od 24. 1. do 28. 1. 2022. 

- Za učence 6. razreda je bila organizirana šola v naravi od 21. 2. 2022 do 25. 2. 2022 v 

CŠOD Radenci.  

- Za učence 7. razreda je bila organizirana šola v naravi od 19.4. do 23. 4. 2022 v CŠOD 

Breženka Piran. 

- Za učence 8. razreda je bila organizirana šola v naravi od 13. 9. do 17. 9. 2021 in od 20. 

9.  do 24. 9. 2021 v CŠOD Breženka Piran. 

Tečaj plavanja:  

- Učenci 2. razreda so se udeležili 20-urnega plavalnega tečaja v Rušah (Javni zavod center 

za mlade – CEZAM), od 4. 4. 2022 do 15. 4. 2022. 

- Učenci 4. b, 4. c in 4. d razreda so realizirali en teden plavalnega tečaja (10 ur), ki je bil 

prestavljen iz 3. razreda zaradi ukrepov COVID-19, v Rušah, od 15. do 19. 11. 2021. 

- Učenci 4. a razreda so zaradi karantene realizirali plavalni tečaj od 18. do 24. 11. 2021. 

 Zaradi izrednih razmer večje število načrtovanih ur interesnih/množičnih dejavnosti ni bilo 

realiziranih, saj so del šolskega leta bili določeni oddelki v karanteni in je pouk potekal na 

daljavo. Od načrtovanih 2280 ur je bilo realiziranih 1659. 

 Učni uspeh je odraz resnega in strokovnega dela strokovnih in svetovalnih delavcev naše 

šole. Pri delu nam ob strani stojijo starši, kar je dodaten plus pri doseganju načrtovanih ciljev. 

Z aktivnim uvajanjem sodobnih učnih oblik smo dosegli zastavljene cilje, učenci so pri pouku 

aktivni in sodelujejo pri reševanju zastavljenih nalog (formativno spremljanje). Učenci 

kažejo poleg šolskega znanja tudi veliko predznanja in znanja s področij, ki jih še posebej 

zanimajo. Svoje znanje in željo po razširitvi znanja so realizirali pri delu z nadarjenimi, 

dodatnem pouku in v okviru interesnih dejavnosti. 

 Dobro delo in posebna skrb je bila namenjena učencem, kateri imajo DSP.  Ob koncu 

šolskega leta je imelo 64 učencev Odločbo o usmeritvi; učenci so usmerjeni v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V vrtcu je imelo odločbo 

o usmeritvi 10 otrok. 

 V tem šolskem letu je bilo večino tekmovanj izpeljanih. Naši učenci so bili kljub delu na 

daljavo, uspešni (1 diamantno priznanje, 5 zlatih priznanj in 19 srebrnih priznanj, lepe uspehe 

pa smo tudi dosegli na šahovskem področju in  na športnem področju). 

 Valeta je bila izpeljana v kulturnem domu Hoče, tako da smo se na primeren način poslovili 

od devetošolcev.  

 Šolo smo vzdrževali v okviru finančnih zmožnosti oziroma financiranja ustanoviteljice 

Občine Hoče - Slivnica. Opravili smo vsa popravila in vzdrževalna dela, ki so bila potrebna, 

in skrbeli za primerno higieno šolskih prostorov. Velja pohvaliti večino učencev in učenk, ki 

skrbijo, da ne uničujejo šolskega inventarja. Na šoli so bila opravljena številna dela in 

nabavljena sredstva.  Vir smo črpali iz lastnih sredstev – lanskega presežka prihodkov nad 

odhodki in proračuna Občine Hoče - Slivnica (Zaključno poročilo - na strani 47-48). 

Vzdrževanje šole zahteva veliko sredstev, šola je bila zgrajena leta 1961 in so predvsem 

inštalacije že precej dotrajane, kar bo v prihodnjih letih zahtevalo obnovo le-teh. 
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Čez vso šolsko leto so potekala gradbena dela na dveh prizidkih šole. V tako imenovanem 

prizidku sever smo obnovili in povečali šolsko jedilnico in kuhinjo ter pridobili nove 

sanitarije. 

V prizidku jug pa smo nad kotlovnico pridobili 4 nove šolske učilnice, dva kabineta in 

sanitarije. Prostori bodo predani v uporabo z novim šolskim letom 2022/23. 

 Učitelji so si izdelali načrt izobraževanja v mesecu septembru. Za izobraževanja, ki niso bila 

v katalogu, smo se dogovarjali sproti. Učitelji so se udeležili izobraževanj, ki so jih 

organizirali Zavod za šolstvo in vodje študijskih skupin. Učitelji so bili z vsebino in izvedbo 

seminarjev zadovoljni. Pridobljeno znanje so prenašali na kolege in v delo z učenci. 

 Epidemija koronavirusa je še vedno vplivala tudi na izobraževanja zaposlenih. Število le-teh 

se je zmanjšalo oziroma prešlo na izobraževanje na daljavo. 

 

V vrtcu je delo potekalo po planu  (bogat obogatitven program).  

Glede na vse skupaj ravnatelj ocenjuje, da smo v celoti realizirali LDN.  

 

Vprašanj oz. pripomb k zaključnemu poročilu ni bilo. 

 

SKLEP 7: Svet staršev je podal pozitivno mnenje k poročilu o uresničevanju LDN za šolsko leto 

2021/2022 (ZA 20). 

 

 

AD6 Obravnava Letnega delovnega načrta zavoda za šolsko leto 2022/2023 

 

Članom Sveta staršev je bil poslan tudi predlog LDN zavoda za šolsko leto 2022/2023. LDN 

zavoda je bil obravnavan na vzgojiteljski in učiteljski konferenci ter roditeljskih sestankih, sedaj 

še na Svetu staršev in kasneje tudi na Svetu zavoda. 

 

Predsednica Sveta staršev je ponovno predala besedo ravnatelju, da predstavi LDN zavoda, ki je 

priloga zapisnika. 

 

Ravnatelj predstavi LDN za šolsko leto 2022/2023 

Še eno šolsko leto je pred nami, še eno leto obveznosti, učenja, pa tudi razigranosti in sproščenega 

druženja.  

Pa vendar se je to šolsko leto začelo nekoliko drugače kot prejšnja. Ne samo da smo vsi skozi 

vrata vstopili brez mask in dodatnih zdravstvenih omejitev zaradi virusov, šolska vrata nas letos 

peljejo v nekoliko prenovljeno šolo z dodatnimi novimi prostori. Že zunanjost šole je 

spremenjena, v notranjosti pa smo se vsi skupaj najbolj razveselili nove jedilnice in kuhinje ter 

štirih novih učilnic. Tako pouk poteka nemoteno – brez gradbiščnih zvokov, ki smo jih večkrat 

slišali v prejšnjem šolskem letu; varneje – brez dodatnih omejitev na dvorišču zaradi gradbenih 

del; bolj sodobno – v novih prostorih z novo opremo. 

 

To pa ni edina novost, ki je pričakala naše učence. Z lastnimi sredstvi smo nadaljevali beljenje 

šolskih prostorov, tokrat smo prepleskali hodnike in učilnice na razredni stopnji. Zagotovo pa z 

veseljem uporabljajo tudi v celoti obnovljeno letno učilnico, kjer smo s sredstvi iz proračuna 

občine in lastnimi sredstvi pridobili uporaben zunanji prostor z dodatnimi igrali, mizami in 
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klopmi, ki služi kot učilnica v naravi za vse učence, še posebej popoldne za učence, ki obiskujejo 

podaljšano bivanje. 

Imamo torej vse pogoje, da uspešno nadaljujemo in nadgrajujemo svoje delo na obeh straneh – 

učitelji bodo po najboljših močeh, z veliko mero ustvarjalnosti in motiviranosti poskušali pri vseh 

predmetih in v vseh razredih izpolniti zastavljene cilje, učenke in učenci pa bodo na različne 

načine usvajali znanje, oblikovali svojo osebnost in ustvarjali nepozabne šolske spomine. 

 

LDN zavoda je pripravljen za delo v normalnih razmerah, izpostavil je nekaj točk: 

- Šolski koledar 2022/23; redno sodelovanje s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki). 

- 1 delovna sobota: 15. apr. 2023 – nadomeščamo 23. dec. 2022 

- NPZ 4. 5., 8. 5., in 10. 5. 2023; 9. razredi domovinska in državljanska vzgoja in etika. 

- šolska ekskurzija 26. 5. 2023 (petek). 

- Množične dejavnosti (bralna značka, Unesco šola, Eko šola, Zdrava šola….). 

- Šola v naravi: 

Prvo triletje: 3. razred, LOKACIJA: CŠOD ŠKORPIJON (Duh na Ostrem vrhu): 

• SPREMLJEVALKE: Vlasta Smrdel, Suzana Brumec Mrzlekar, Lidija Šoštarić, Anja U. 

Osvald, Nuša Oder 

• ORGANIZATORICA: Lidija Šoštarić 

• TERMIN od 28. 9. 2022 do 30. 9. 2022 

Drugo triletje: 5. razred, LOKACIJA: CŠOD PRVINE (Čemšenik):  

 SPREMLJEVALCI:   

5. a + 5. b: Anita Kokol, Lidija Papotnik, Maja P. Kos, Maša Karanovič 

 5. c: Silvija Tkalec, Anja U, Osvald 

• ORGANIZATORICA: Lidija Papotnik 

• TERMIN: 5. a + 5. b: od 5. 9. 2022 do 9. 9. 2022 

5. c: od 12. 9. 2022 do 16. 9. 2022 

Materialne stroške šole v naravi za učence 5. razreda krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport. 

Tretje triletje: 7. razred,  LOKACIJA: CŠOD ŠKORPIJON (Duh na Ostrem vrhu): 

 SPREMLJEVALCI: Aleksandra Kambič, Nataša Nikolič, Natalija Rob, Boštjan Koren, 

Aleš Tuš 

 ORGANIZATOR: Natalija Rob 

 TERMIN:  od 21. 4. 2023 do 24. 4. 2023 

Ker bo ŠVN potekala v času vikenda, bodo učenci 7. razreda imeli pouka prosti dan v soboto, 

15. 4. 2023, (dan dejavnosti – tehniški dan) in v sredo, 14. 6. 2023, (dan dejavnosti - športni 

dan). 

 Plavalni tečaj:  

Za učence 2. razreda bomo 20-urni tečaj plavanja organizirali od 27. marca 2023. do 7. aprila 

2023. Plavalni tečaj bo organiziran v kopališču v Rušah.   

Organizatorica je Vesna Zemljič. 

 

Preventivne dejavnosti: 

- skrb za zdrav telesni in duševni razvoj, 

- šolska prehrana, 
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- promet in varnost v prometu, 

- sodelovanje z občino Hoče-Slivnica in društvi.  

 

Ravnatelj je predstavil še nadstandardni program. 

 

Predsednica pozove starše k razpravi. Starše zanima zakaj je na NPZ tretji predmet DKE. 

Ravnatelj razloži, da o tem odločajo na MIZŠ oz. je v pristojnosti odločitve resornega ministrstva. 

V prihodnje so pri NPZ načrtovane spremembe. Starše zanima tudi, zakaj so tako velika 

razhajanja v rezultatih med razredi, ali je to odvisno od razreda ali od učitelja.  

Ravnatelj odgovori, da bi bilo potrebno večletno spremljanje in analiziranje, da pa lahko na to 

vpliva veliko različnih dejavnikov. 

Starše zanima tudi, če vpliva na nadaljnje šolanje. Ravnatelj pove, da načeloma ne, razen pri 

omejitvi vpisa, če starši podpišejo soglasje, da se rezultat NPZ lahko upošteva.   

 

Ravnatelj pove tudi, da je vrtec polno zaseden, v vrtcu Hoče  je 13 skupin in v vrtcu Rogozi 5 

skupin, skupaj 18 skupin. 

LDN vrtca je sestavljen po programu. Sledili bomo vsem zastavljenim ciljem. 

V primeru ponovnih izrednih razmer se bomo držali priporočil.  

LDN je dobro pripravljen in se ga bomo trudili v celoti tudi izvesti.  

 

SKLEP 8: Svet staršev je podal pozitivno mnenje k predlogu LDN za šolsko leto 2022/2023 

(ZA 20). 

 

SKLEP 9: Svet staršev je potrdil predlog nadstandardnega programa Osnovne šole Dušana Flisa 

Hoče za šolsko leto 2022/2023 (ZA 20). 

 

 

AD8    Poročilo Šolskega sklada 

 

Na računu Šolskega sklada je 4.145,18 €. Šolski sklad je financiral nakup 2 kinestetičnih miz, 

Noč branja, predavanje gospoda Igorja Plohla za 4. razrede (projekt Sprejemanje drugačnosti), 

nastop Eve Boto in ozvočenje ob zaključku šolskega leta 2021/22 ter pomoč očetu samohranilcu 

pri plačilu položnic za kosila. 

Sledila je zahvala ga. Martini Planinc za uspešno vodenje in delo predsednice Šolskega sklada. 

 

SKLEP 10: Svet staršev je potrdil poročilo Šolskega sklada (ZA 20). 

 

 

AD9 Predlogi in pobude staršev  

 

V nadaljevanju so predstavniki Sveta staršev podali svoje predloge ali pobude. 

 

Predstavnico 1.c razreda zanima, če bi otroci lahko vstopali in izstopali pri igrišču prvošolčkov 

zaradi varnosti? 

Ravnatelj pove, da je bil vhod v lanskem šolskem letu tam zaradi gradbišča in COVID-a, vendar 

tukaj uradnega vhoda ni, imamo pa 3 (glavne) vhode. Težave so, ker imamo samo enega 

informatorja. Poudari še, da je naloga vseh, da smo v prometu previdni. Če se bo pokazala 

potreba, bomo razmislili v tej smeri, da odpremo tudi vhod pri igralih. 

 

Predstavnica 2. d razreda predlaga, da se denar od zbranega papirja porabi izključno za otroke. 

Predlog predstavnice staršev 9.c razreda je bil, da bi šlo 40 % denarja od zbranega papirja v Eko 
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sklad in 60 % za otroke, saj motivacija za zbiranje papirja vsako leto pada. Tako bi bili otroci 

bolj motivirani za zbiranje. Tudi predstavnica staršev 8. c razreda pove, da se ta problem pojavlja 

že več let. Na zadnjem sestanku starši niso podali predloga za namen porabe denarja od zbranega 

papirja in predlaga, da se podajo konkretni predlogi. Zastavi se tudi vprašanje ali lahko starši na 

Svetu staršev sprejmejo sklep za kakšen namen naj bi se porabil denar? Ravnatelj odgovori, da 

lahko, vendar so potrebni konkretni predlogi.  

Podan je predlog, da bi predstavniki Sveta staršev imeli predstavnika za Eko sklad. Ga. Eva 

Soršak je pripravljena prevzeti to vlogo. Predstavniki se med seboj pogovorijo in soglasno 

izberejo predstavnika med starši. Predstavnica staršev za eko sklad je gospa Eva Soršak. Starši 

naj pošljejo predloge glede namena porabe denarja od zbranega papirja na njen mail 

(sorsak.eva@gmail.com).  

 
 

SKLEP 11: Svet staršev je potrdil, da je predstavnica Sveta staršev za Eko sklad ga. Eva Soršak 

(ZA 20). 

 

 

Predstavnica 3. a razreda vpraša zakaj je 23.12.2022 pouka prost dan, kajti takrat si morajo starši 

vzeti dopust, ker so v službah? 

Ravnatelj pove, da imamo v mesecu aprilu delovno soboto – čistilno akcijo-EKO dan, s katero 

nadomestimo 23. 12. 2022, kar je v dogovoru z občino, saj je takrat čistilna akcija občine Hoče-

Slivnica, čemur se pridruži tudi šola. 

 

Predstavnica 3. b razreda pove, da otroci, ki čakajo na avtobus za Rogozo, bi pri čakanju na le-

tega potrebovali nadzor, saj starejši otroci ustrahujejo mlajše. 

Ravnatelj pove, da je prevoz od doma do šole in obratno stvar ustanovitelja v dogovoru s šolo. 

Ni praksa, da bi otroke na avtobusu spremljal spremljevalec iz šole. Potrebno je otroke vzgajati 

in opozarjati na kulturno vedenje. Šola bo poskrbela za red in disciplino glede na svoje 

pristojnosti. 

 

Predstavnica 5. a razreda predlaga, da bi se v začetku novega šolskega leta (1. dan) označilo, 

kateri avtobus pelje v Reko. Pohvali tudi izvedbo in program ŠVN. 

 

Predstavnica 7. b razreda vpraša, če bi se preverilo glede zobne preventive, ker naj bi se ti 

pregledi v lanskem šolskem letu ustavili. Predlog je bil, da bi se pri RU pogovarjali o kulturi 

prehranjevanja pri obrokih. 

 

Predstavnica 8. a  razreda vpraša zakaj ni skupne nabave likovnih pripomočkov? Predlaga, da bi 

starši prispevali 10 € za nakup pripomočkov, ki se potrebujejo samo enkrat ali dvakrat v šolskem 

letu (npr. nožki za linolej stanejo 17 €) in materiala, ki se lahko nakupi v večjih embalažah 

(tempera barve), da bi starši tako privarčevali pri strošku potrebščin za LUM. Te potrebščine bi 

hranili v šoli. Ob tem pohvali nabavo pripomočkov v 1.triadi. 

Ravnatelj pove, da se bo k temu predlogu pristopilo. 

Izpostavi tudi gnečo v jedilnici. Ravnatelj pove, da se stanje izboljšuje, 1. razredi jedo v učilnici, 

saj potrebujejo veliko časa. Začeli smo usklajevati urnike kosil, navajati učence na red v jedilnici, 

za katerega poskrbijo učiteljice, dežurni učitelji in informator. Predlog je tudi, da gredo učenci 

na kosilo med poukom in se bo ura zamaknila za npr. 15 minut. 

Starši se strinjajo s predlogom. 

 

Predstavnica 9. c  razreda opozori na problem cen delovnih zvezkov. Izpostavi primerjavo cene 

delovnih zvezkov za 9. razred za šolsko leto 2022/23 z OŠ Miklavž na Dravskem polju. Pove 

tudi, da so nekateri delovni zvezki (DZ za nemščino) ob koncu šolskega leta v večini nerešeni. 

mailto:sorsak.eva@gmail.com
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Predlaga, da učitelji preverijo ali bi bilo možno izbrati cenejše delovne zvezke oz. ali so delovni 

zvezki sploh potrebni ter ob tem poda pobudo, da se delovni zvezki v večini rešijo. 

Ravnatelj pove, da strmimo k temu, da so cene DZ čim nižje. Glede primerjave cen delovnih 

zvezkov med našo šolo in OŠ Miklavž preda besedo pomočnici ravnatelja ga. Karmen Srnko, ki 

je preverila ceno DZ za 9. razred za šolsko leto 2022/23. Pove, da ima 9. razred v OŠ Miklavž 4 

delovne zvezke (cena 61,60 €) oz. 5 delovnih zvezkov, če otrok obiskuje izbirni predmet nemščino 

(cena 73,30 €), medtem, ko ima 9. razred na naši šoli 8 delovnih zvezkov (cena 107,00 €). 

Predstavi še primerjavo cen za 7. razred med obema šolama (OŠ Miklavž: 6 delovnih zvezkov – 

cena 96,20 €, OŠ Hoče: 7 delovnih zvezkov – cena 99,00 €). 

 

Druge razprave ni bilo. 

 

 

AD9  Razno 

 

Predsednica odpre točko razno.  

  

Ravnatelj pove, da so prispele 3 ponudbe za fotografiranje oddelkov in bi bilo dobro, da se 

ponudnika izbere. Po kratki razpravi se predstavniki staršev odločijo za Foto studio Prijatelj. 

Fotografiranje naj bi bilo izvedeno spomladi. 

 

SKLEP 12: Svet staršev je potrdil fotografiranje (ZA 20). 

 

 

Ker druge razprave ni bilo, se ravnatelj zahvali staršem za prisotnost ter predsednici Sveta staršev 

in vsem skupaj zaželi lep večer. 

 

Tudi predsednica Sveta staršev se zahvali vsem prisotnim za udeležbo in zaključi 1. sejo ob 

19.00. 

 

Zapisnikarica:       Predsednica Sveta staršev: 

Mihaela Brumec      Nataša Muršek Lubanjšek, l.r. 

 
 

Priloge:   

- Seznam prisotnosti; 

- Zapisnik 3. seje Sveta staršev iz šolskega leta 2021/2022; 

- Poročilo o realizaciji vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2021/22; 

- Letni delovni načrt zavoda za šolsko leto 2022/23; 

- Poročilo EKO sklada. 


