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Št.: 900-2/2023/2 

Datum: 23. 2. 2023 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
  

2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023, ki je bila v četrtek, 23. 2. 2023, ob 18. uri v 

Osnovni šoli Dušana Flisa Hoče, v šolski jedilnici. 

 

Prisotni: 
Predstavniki staršev šole: 19  prisotnih staršev (priložena lista prisotnosti) 

Ravnatelj: g. Alojz Velički  

Pomočnici ravnatelja: ga. Darja Vantur, ga. Karmen Srnko 

Predstavnica podružnične šole Reka: ga. Lidija Šoštarić 

Zapisnikarica: ga. Mihaela Brumec 

 

Opravičeno odsotni: 
Predstavniki staršev šole: 1. a, 3. b, 4. a, 6. b, 9. b. 

 

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

2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. seje z dne, 29. 9. 2022. 

3. Informacije ravnatelja. 

4. Predlogi in pobude staršev.  

5. Razno  

 

AD1  Uvodni pozdrav, ugotovitev prisotnosti, sklepčnosti in imenovanje zapisnikarice 
 

Predsednica pozdravi zbrane in preveri prisotnost. Ugotovi, da je seja sklepčna, saj je bilo 

prisotnih 19 predstavnikov šole od skupno 30 predstavnikov. Predsednica poda predlog za 

zapisnikarico, ga. Mihaelo Brumec, katero predstavniki staršev soglasno potrdijo. V 

nadaljevanju predsednica predstavi dnevni red 2. seje Sveta staršev.  

 

SKLEP 1: Svet staršev je bil sklepčen, prisotnih je bilo 19 predstavnikov razredov, 

predstavniki so potrdili predlagani dnevni red (ZA 19). 

 

SKLEP 2: Za zapisnikarico Sveta staršev so imenovali ga. Mihaelo Brumec (ZA 19) 

 

AD2 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. seje z dne, 29. 9. 2022 

 

Predsednica predstavi sklepe zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne, 29. 9. 2022 in ker ni bilo 

pripomb, ga predstavniki staršev soglasno potrdijo. 

 

SKLEP 3: Predstavniki Sveta staršev potrdijo zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne, 29. 9. 2022 

(ZA 19). 

 

 

  

mailto:os-hoce@guest.arnes.si
http://www.os-hoce.si/


2 
 

AD3 Informacije ravnatelja 

 

Ravnatelj preda besedo predsednici Eko sklada, ga. Maji Petrovič Kos. Predsednica Eko sklada 

se zahvali za besedo in prebere poročilo oz. sklepe iz seje, ki je bila 7. 2. 2023.  

Ga. Soršak, ki je bila prisotna na seji Eko sklada kot predstavnica stašev pove, da so se 

dogovorili, da bi 1/3 denarja zbranega od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 (423,00 €  od zbranega 

papirja in 56,27 € od tonerjev) namenili za devetošolce, kar skupaj znese 159,74 € (39,94 € na 

razred). Za pripomočke za pouk bi črpali sredstva iz Šolskega sklada. 4.790,55 € (od avgusta 

2020 do 31. 8. 2022) zbranega denarja Eko sklada bi porabili za nabavo talnih/stenskih 

motivacijskih nalepk in didaktičnih športnih iger. Ta denar je potrebno porabiti, ker so sredstva 

kratkoročna. 

Ga. Maja Petrovič Kos vodi šolske akcije od šolskega leta 2014/2015. Za primerjavo predstavi 

staršem grafe, kako količina zbranega denarja pada. Pove, da ideje za kakšen namen bi se 

porabil zbran denar so (klopi, drevesa…). Tudi predstavniki razredov so na sestanku šolske 

skupnosti v torek, 21. 2. 2023, podali predloge za pitnike, ureditev avtobusne postaje, kartončke 

s pozitivnimi mislimi. 

Eko sklad spodbuja solidarnost pri otrocih in deluje za vse otroke. Poraja se vprašanje obstoja 

Eko sklada v prihodnje ali bi bilo bolje, da bi obstajal zgolj Šolski sklad in bi se denar zbiral le 

za devetošolce. Ga. Petrovič Kos povpraša prisotne kakšna je želja staršev v zvezi z Eko 

skladom. Ga. Soršak zanima, kdaj je Eko sklad pričel delovati. Ga. Petrovič Kos pove, da leta 

2019 z ukinitvijo hranilne knjižice. Pred tem je imel vsak razred hranilno knjižico. Denar se je 

zbiral za zaključne izlete. Ob tem še spomni, da je v preteklosti že bilo govora o tem, da bi se 

denar zbiral le za 9. razrede. Prav tako lahko devetošolci zbirajo denar še dodatno npr. na 

stojnicah ob raznih prireditvah. 

Starši podajo predlog, da bi se v bodoče zbiral denar izključno za devete razrede, še naprej pa 

se naj beleži, koliko zbere kateri razred v kilogramih in se razred, ki zbere največ papirja 

nagradi. 

Starši izpostaviji, da so kontejnerji po 15. uri zaklenjeni in vprašajo, če bi se lahko glede tega 

kaj uredilo. Starši in posledično otroci tako nimajo motivacije za zbiranje papirja in le-tega raje 

vržejo doma v kanto za smeti. 

G. Cvetko povpraša, če je slabše ocenjeno, če je v kesonu tudi karton. Podan je odgovor, da se 

karton naj ne dodaja. Starše še zanima kako bo z denarjem iz Eko sklada za podružnično šolo. 

Predsednica odgovori, da denar, ki se bo porabil namensko, bo vključeval tudi podružnično 

šolo. Poraja se še vprašanje, ali se še zbirajo zamaški. Zbirajo se pri vhodu nižje stopnje in jih 

damo v dobrodelne namene. G. Cvetko meni, da bo tonerjev in papirja vedno manj, zato da v 

razmislek o alternativah zbiranja v prihodnosti.  

Ravnatelj pove, da je vesel, da je prišlo do dogovorov. Razloži, da so kontejnerji za papir po 

15. uri in vikendi zaklenjeni, saj se je vanje metalo marsikaj, kar ne sodi vanje. V kolikor starši 

pripeljejo papir kasneje, imajo ključe čistilke.  Izobešena so že bila obvestila s telefonsko 

številko, kamor lahko pokličejo, da lahko odložijo papir. Pove, da bomo obvestila ponovno 

namestili.  Šola ni tega denarja nikoli porabljala v druge namene. Glavni cilj zbiranja starega 

papirja je osveščenost, da papirja ne kurimo in s tem ne onesnažujemo okolja ter ohranjamo 

gozdove – v ospredju je ta cilj in ne denar. Dejstvo je, da so smeti oz. odpadki velik problem 

človeštva.              

Predsednica Eko sklada se zahvali, zaželi lep večer in se poslovi.  

 

SKLEP 4: Denar zbran od odpadnega papirja v tekočem šolskem letu od septembra do avgusta 

se v celoti porabi za 9. razrede (ZA 19).   
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Ravnatelj predstavi: 

 

Če je konec šolskega leta 2021/22  še vedno potekalo v znamenju epidemije COVID-19, ki pa 

se je umirjala in je bilo pouka na daljavo že bistveno manj, oziroma samo še za posamezne 

oddelke, se je v šolskem letu 2022/23 življenje počasi vračalo v stare »tirnice«. Organiziramo 

in izvajamo pouk s sprejetim LDN-jem. Ponovno smo organizirali dogodke v VŠD-ju v 

»ŽIVO« (prireditve šole in vrtca v mesecu decembru za učence in starše).   

 

V času poletnih počitnic julija 2022 se je končala gradnja prizidkov k OŠ Dušana Flisa Hoče. 

Občina Hoče-Slivnica, ki je pripravila vso potrebno dokumentacijo in izbrala izvajalca 

investicije, je le-to izvedla v letu 2021/22. Tako se je poleti končala razširitev šolske jedilnice 

na cca. 140 mest za učence in povečanje šolske kuhinje, v kateri se  dnevno pripravlja cca. 580 

malic, cca. 550 kosil, zajtrki in popoldanske malice za učence. Na južni strani smo pridobili 

prizidek s štirimi učilnicami, dvema kabinetoma in sanitarnim blokom. Nove prostore smo 

začeli uporabljati z novim šolskim letom 2022/2023. 

Prostori so primerno vzdrževani. Skrbimo za čistočo, higieno in urejenost vseh prostorov na 

šoli, vrtcu in zunanjih površinah, ki jih vzdržujemo. Vse dotrajane ali poškodovane stvari 

skušamo popraviti.  

 

 

Pripravili smo Samoevalvacijsko poročilo za leto 2022  

Iz podrobne analize - samoevalvacije lahko zaključim, da poteka poučevanje slovenščine in 

pouk nasploh na šoli na visokem strokovnem nivoju, kar pričajo rezultati učencev na NPZ in 

kar lahko razberemo tudi iz podrobne analize nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine 

za 6. in 9. razred. K temu zagotovo pripomorejo aktivne oblike učenja in vključevanje IKT-ja, 

ki jih vključujejo učiteljice slovenščine  pri svojem delu, vzpodbujanje učencev, da obiskujejo 

dopolnilni in dodatni pouk, številni individualni razgovori in dodatna strokovna pomoč 

učencem, vključevanje in sodelovanje staršev ter sprotne povratne informacije njim in učencem 

o njihovem znanju. Zapisani so tudi nadaljnji predlogi izboljšav, kjer je poudarek na novem 

načinu ocenjevanja znanja, povezave izobraževalnih in procesnih znanj (formativno 

spremljanje) ter navajanje učencev na samostojno delo, redno opravljanje domačih nalog in  

razvijanje različnih bralnih strategij; tak način naj bi motiviral učence za resno in odgovorno 

delo. Glede na vse zapisano si bomo še naprej prizadevali ohranjati visok nivo znanja naših 

učencev in to z  usklajenim timskim  delom ter enotnimi učnimi strategijami, ki so  ključ do 

uspeha. 

Temeljni namen samoevalvacije je ugotavljanje, zagotavljanje in zviševanje kakovosti dela na 

šoli. Ker je šola predvsem izobraževalna ustanova, bomo še naprej na področju kakovosti 

strmeli k čim boljšim učnim rezultatom naših učencev oziroma zagotavljanju trajnega in 

kvalitetnega znanja.  Verjamem, da bodo ob tako zavzetem in strokovnem delu naših strokovnih 

delavcev rezultati naših učencev še naprej tako vzpodbudni, seveda pa bo potrebno nadomestiti 

marsikateri primanjkljaj oziroma vrzel v znanju, ki je nastala v času izobraževanja na daljavo. 

Svoje delo samostojno vrednotimo in s takšnim pristopom prispevamo k skupnemu razvoju in 

izboljšanju obstoječega stanja. Vedno je potrebno strmeti k napredku. Menim, da je 

samoevalvacija pomemben instrument spremljanja dela in kulture na šoli. Za učinkovito 
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izpeljavo načrtovanega dela je pomembno strokovno in  timsko delo vseh učiteljev (v tem 

primeru vseh učiteljic slovenščine po vertikali). Verjamem, da bodo ob tako zavzetem in 

strokovnem delu naših strokovnih delavcev rezultati naših učencev še naprej tako vzpodbudni. 

Pri tem nam bodo v veliko pomoč dosedanje izkušnje, pridobljena znanja in spoznanja, 

vsekakor pa je pred nami še veliko novih izzivov in možnosti.  

 

Pripravili smo letno poročilo za leto 2022 

V šolskem letu 2021/22 smo izvajali pouk v 30 oddelkih s 623 učenci. V šolskem letu 2022/23 

pa v 30 oddelkih s 650 učenci. 

V letu 2022 smo končali dograditev nove kuhinje, jedilnice in štiri učilnice ter nabavili novo 

opremo, v šoli za 2,441.791,70 € in v vrtcu za 4.378,72 €. Na finančnem področju smo v letu 

2022 ravnali zelo gospodarno in varčno ter ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v višini 

12.106,00 €, od tega v šoli v višini 11.265,15 €, v vrtcu pa v višini  840,85 €.  

Tudi v letu 2023 bomo ravnali varčno in gospodarno z željo po doseganju zastavljenih ciljev, 

kljub vsem možnim nepredvidljivim  težavam. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so s svojim trudom in delom prispevali k napredku 

in uspešnosti naših učencev, še posebej v teh nenavadnih razmerah. 

 

Uspešno smo končali 1. ocenjevalno obdobje. (27. 1. 2023). Učenci so praviloma uspešni, ali 

celo zelo uspešni. Ostali bodo določena znana pridobili v 2. ocenjevalnem obdobju.  

Uspešno rešujemo vzgojno in ostalo problematiko.  

Ponovno potekajo tekmovanja iz znanja in športa, ki se jih udeležujemo. 

 

  

Razno: 

 Zdrava šola, soorganizirali dve krvodajalski akciji, zdrava prehrana;? 

 Tradicionalni slovenski zajtrk; 

 Nadaljujemo z internim  projektom Razvoj digitalnih kompetenc in predvsem 

dajemo največji poudarek na varni rabi interneta.  (Tehnologije se ne smemo bati, 

moramo se jo naučiti pravilno uporabljati in pri tem ne pretiravati), kar je še posebej 

pomembno pri izvajanju izobraževanja na daljavo; 

 

 Uspešno končali projekt v okviru ZRSŠ: Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na  

področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.  NA-MA- POTI – 

Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in 

reševanja problemov; (Projekt se je zaključil oktobra 2022) 

 

 Priprava na izvedbo NPZ, poskusno tudi za 3.r. (SLO, MAT); 

 

 Priprava na uspešen zaključek šolskega leta; 

 

 Tudi v vrtcu Hoče in Rogoza izvajanje programa poteka po zastavljenem načrtu. 
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 Na vseh področjih in ob vseh problemih, ki so naša stalnica, iščemo najboljše rešitve, 

probleme rešujemo strpno z razumevanjem, prisluhnemo vsakomur in težave 

poskušamo rešiti v dobrobit vsakega posameznika in naše družbe; 

 

 Vpis v 1. razred v šolskem letu 2023/2024 predvidena sta 2 oddelka v Hočah in 1 

oddelek v Reki. 

Ker razprave po ravnateljevem poročilu ni bili, predsednica predlaga sklep, ki ga potrdijo. 

 

SKLEP 4: Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja v 1. ocenjevalnem obdobju         

(ZA 19) 

 

 

 

AD4 Predlogi in pobude staršev 

 

V nadaljevanju so predstavniki Sveta staršev podali predloge ali pobude. 

 

Predstavnica 1. d razreda pove, da so starši izrazili željo, da bi bilo fitografiranje otrok v mesecu 

maju in ne v februarju, ker je takrat lepo vreme in se lahko fotografirajo zunaj. Prav tako takrat 

ne manjka toliko otrok zaradi bolezni. 

 

Predstavnica 3. b razreda je opravičila svojo odsotnost na Svetu staršev, je pa pisno podala 

predlog, da bi na cesti pred jedilnico naredili hitrostno oviro.  

Ravnatelj pove, da je predlog potrebno podati na Svet za preventivo v prometu na občino     

Hoče – Slivnica.. 

 

Predstavnica 3. c razreda pove, da imajo učenci njihovega razreda na urniku dvakrat na teden 

v istem dnevu zaporedoma uri tujega jezika angleščine in nemščine. Prosijo, v kolikor je možno, 

da uri ne ne bi bili na urniku zaporedoma druga za drugo, saj otroci težko preklopijo iz enega 

tujega jezika v drugega. 

Ravnatej pove, da se bo preverilo ali je možna v urniku sprememba že v tem šolskem letu, sicer 

se bo predlog upošteval za naslednje šolsko leto. 

 

Predstavnica 4. b razreda pove, da so starši opozorili na problematiko obnašanja na avtobusnih 

postajališčih. Zanima jih, če bi se dalo v zvezi s tem urediti kakšen nadzor.  

Ravnatelj pove, da se morajo učenci naučiti reševati manjše konflikte sami. Socializacija je 

pomembna in učenci ne morejo biti ves čas pod nadzorom. Poudari, da zaposleni na šoli ne 

odobravamo nikakršnega nasilja in kadar je potrebno, ustrezno posredujemo. Varnostnikov oz. 

informatorjev pa na postajah žal ne moremo imeti. Pomembno je tudi, da se starši o obnašanju 

doma pogovorijo z otroci.  

Ga. Soršak ob tem predlaga, da naj bo tovrstna tematika tudi tema na razrednih urah in naj se 

problemi rešujejo sproti. 

 

Predstavnica 5. a razreda pove, da so otroci velikokrat lačni, ko pridejo iz šole, ker ne jedo vse 

hrane.Odgovori so že bili podani. Hrana je okusna in je ne manjka, so pa otroci zelo izbirčni in 

ne jedo vsega. 

 

Predstavnica 5. b razreda pove, da je bil zlasti v mesecu decembru velik problem s petardami, 

kar so znotraj razreda razreševali že takrat. Predlaga za opomnik za naslednje leto, da bi bilo v 

decembrskem času več časa namenjenega tej tematiki. 

Ravnatelj pove, da so bile težave v decembrskem času tudi na višji stopnji. Vključila se je tudi 

policija. S strani ravnatelja sta bili podani dve objavi preko šolskega radia, nato večjih težav 
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več ni bilo zaznati in k sreči ni bilo nobenih poškodb. Policijskega poročila šola ni prejela. Je 

pa bilo takrat pestro dogajanje s pirotehniko tudi v popoldanskem času. Kot šola lahko zgolj 

opozarjamo, nimamo pa pravice oz. pristojnosti pregledati torb ali garderobnih omaric, razen, 

če nam otrok le-to pokaže sam. 

 

Predstavnik 6. a razreda prav tako opozori na problematiko pirotehničnih sredstev. Predlagajo, 

da bi se poostril nadzor do popoldanskega bivanja in se strinjajo, da je potrebno imeti do te 

problematike ničelno toleranco. V zvezi s prehrano jih zanima, kje je bila objavljena 

sprememba jedilnika in upajo, da bo v bodoče to bolje urejeno. Predstavnik še povpraša, glede 

na to, da se je šola razširila, kako je z video nadzorom? 

Ravnatelj pove, da so spremembe jedilnika objavljene na sletni strani šole. Glede videonadzora 

odgovori, da je bil lani zapisan predlog za videonadzor. Občina bo šla v javni razpis. Na 

šolskem objektu je nekaj kemer, ki niso v funkciji. (Če bi bile v funkciji, bi morali dati obvestilo, 

da je objkekt pod videonadzorom). 

 

Predstavnica 6. b razreda  se je opravičila vendar so poslali predloge, kako se naj porabi denar 

od Eko sklada. Predlagajo nakup likovnih potrebščin – tuš, das masa, oglje, set za linolej…. 

Predlagajo tudi, da se na koncu šolskega leta pelje vse otroke na sladoled ter da bi na šoli imeli 

kakšno predavanje na temo kajenja, ker je v zadnjem času velika porast uporabe elektronskih 

cigaret. 

Ravnatelj pove, da je bil na tematiko kajenja poslan link z videovsebino vsem staršem, in da je 

to bila že večkrat tema razrednih ur. 

 

Predstavnica 7. a razreda pove, da starši njihovega razreda menijo, da je bilo neprimerno 

zbiranje denarja na prireditvi Pika Nogavička, kjer so kasneje  pobirali  prostovoljne prispevke 

še devetošolci, čeprav so imeli prireditev sedmošolci in je bila zmeda, kdo zbira denar. 

Ga. Soršak pove, da jih je obveszila o prireditvi razredničarka 9.c. 

Ravnatelj pove, da so pred igro nastopajoči zbirali prostovoljne prispevke in na začetku ni bilo 

devetošolcev. Devetošolci so imeli kasneje bazar. Na ravnatelja se ni nihče obrnil glede 

zbiranja prostovoljnih prispevkov. 

 

Predstavnica 7. b razreda pove, da so starši v njihovem razredu predlagali, da naj o porabi 

denarja iz Eko sklada odločajo učenci. 

 

Predstavnica 7. c razreda poda pobudo, da bi se zbrani denar od Eko sklada porabil za 9. razrede. 

Predlaga še, da se organizirajo še kakšna druga športna tekmovanja in ne zgolj tekmovanja v 

odbojki in judu. 

Ravnatelj pove, de se udeležujemo tudi drugih športnih tekmovanj (nogomet, košarka, namizni 

tenis, smučanje…), vendar v ostalih disciplinah ne dosegamo tako dobrih rezultatov. 

 

Predstavnica 8. c razreda pove, da se strinjajo, da se denar od Eko sklada nameni za devetošolce. 

Izpostavi nekaj težav, ki so jih učenci imeli z nadomestnim učiteljem športa, a teh težav sedaj 

več ni, saj se je vrnil prvotni učitelj športa.  

Ravnatelj pove, da so težave s kadrom po celi Sloveniji. Nekaterih kadrov sploh ni več, zato je 

vedno večja težava pri zaposlitvah učiteljev zlasti med šolskim letom. Učiteljski poklic je 

premalo cenjen, zanimanja ni. Tako bodo problemi v prihodnje le še večji. 

 

Predstavnica 9. a razreda se zahvali, da so devetošolci lahko imeli v decembru postavljene 

stojnice, kjer so zbirali prispevke za valeto. 

 

Predstavnica 9. c razreda je podala predlog za skupno nabavo šolskih pripomočkov. Izpostavi 

pomen več vidikov - ekološki vidik, finančni (večja količina/nižja cena) in socialni vidik (vsi 

bi imeli enake pripomočke in dovolj kvaliteten material, ki ga izbere učitelj). Predlaga, da bi se 
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denar zbiral kot prostovoljni prispevek (10 eur) v Šolski sklad in bi se potem kupilo risalne 

bloke, čopiče, risalne nožke… Tudi pri fiziki bi se lahko nabavile stvari, ki jih učenci 

potrebujejo. Tako bi razbremenili starše. To je že pobuda za naslednje šolsko leto. Ga. Soršak 

bo po mailu posredovala podatke ravnatelju. Zanima jih še, kaj je z donacijo, ki jo je šola prejela 

od trgovskega centra Jager. 

Ravnatelj pove, da so za predmet tehnika in tehnologija potrebovali samo škatlo z materialom, 

pri fiziki učiteljica meni, da ni potrebe, pri likovni umetnosti pa se strinja z nabavo skupnih 

pripomočkov. Pove še, da se donacija trgovskega centra Jager še ni porabila, porabila se bo 

za šolsko glasilo in zaključno prireditev. Za učence ob koncu šolskega leta. 

 

 

 

 

AD5 Razno 

 

Starši povedo, da voznik avtobusa, ki vozi na Polano vozi prehitro in vijuga po celi cesti. 

Ravnatelj pove, da sta že bila obveščena Marprom in Policijska postaja Rače, bomo pa ponovno 

opozorili Marprom. Bilo je zastavljeno še vprašanje, če obstaja v Hočah problematika drog?  

Starši povedo, da problematika je prisotna. Potrebno bo osveščanje in nadzor. Ga. Muhič pove, 

da so učitelji vzor, zato je pomembno, da si kdaj vzamejo čas in se z učenci pogovorijo o 

različnih perečih temah.  

Ravnatelj pove, da so vsako leto predavanja in razredne ure na različne teme zasvojnosti in 

drugo. 

 

Predsednica Sveta staršev se zahvali za prisotnost na seji in podane predloge ter zaželi vse 

dobro. Pove še, da nas čakajo 4 meseci dela, ki pa bodo hitro minili. 

Ravnatelj se zahvali vsem prisotnim za dobro sodelovanje in iskanje skupnih najboljših rešitev 

v dobrobit vseh naših otrok.  

Sejo predsednica zaključi ob 20. uri.  

 

 

            Zapisnikarica:      Predsednica Sveta staršev: 

 ga. Mihaela Brumec     ga. Nataša Muršek Lubanjšek 
 
 

 

 

 

 

Priloge:   

- Seznam prisotnosti; 

- Zapisnik 1.seje Sveta staršev z dne 29. 9. 2022 

- Poročilo Eko sklada 


