
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
z dne 4. 10. 2021 ob 17. uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča 

 
Prisotni:  starši predstavniki oddelkov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnik ravnateljice Luka 
Blaganje, šolska svetovalna delavka Dijana Kožar Tratnik, predstavniki aktivov ( glej listo 
prisotnosti) 
Opravičeno odsotni: glej listo prisotnosti  
Neopravičeno odsotni: glej listo prisotnosti 
Zapisnikar: Rjabina Hočevar 
Priložena lista prisotnih (ni za objavo) in priloge k dnevnemu redu so sestavni deli tega 
zapisnika.  
 
Predlagani dnevni red je:  
1. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 
2020/21.  

2. Novi predstavniki v svetu šole.  

3. Volitve predsednika in namestnika sveta staršev ter predstavnika v ASSLOŠ. 

4. Poročilo o vzgojno-izobraževalnih rezultatih v š.l. 2020/21 (gospa Kožar Tratnik). 

5. Poročilo o delovanju Šolskega sklada (gospa Hrvatin). 

6. Pobude, pripombe, mnenja staršev. 

7. Seznanitev z osnutkom Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda (priloga). 

8. Seznanitev z osnutkom Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22. 

  
Ad1) 
Ravnateljica je pozdravila vse prisotne in predlagala, da se pri točki 5. zamenja predstavnika 
v Šolskem skladu OŠ Jožeta Moškriča. Na kratko je tudi poročala o delu sveta staršev 
(priloga zapisniku).  
Starši so se seznanili s poročilom o delu sveta staršev v šolskem letu 2020-21.                                                                                                                                                                                                                     
Dnevni red je bil soglasno potrjen; na zapisnik zadnje seje ni bilo pripomb, zato je bil sprejet: 
Sklep 1: dnevni red je soglasno potrjen.  
Sklep 2: svet staršev potrjuje zapisnik zadnje seje. 
 
Ad2)  
Ravnateljica je izrekla dobrodošlico novim in starim članom sveta staršev ter jih predstavila 
po oddelkih.  
 
Ad3) 
Predstavnike je zaprosila, da izvolijo predsednika sveta staršev, namestnika predsednika in 
predstavnika v ASSLOŠ. Prisotni podajo predlog, da se za predsednika sveta staršev 
predlaga gospoda Roberta Richterja in za namestnico predsednika sveta staršev gospo Tino 
Pajnik. Oba predlagana ustno potrdita soglasje s predlogom za njuno kandidaturo. 
 
Po javnem glasovanju z dvigom rok je bilo soglasno ugotovljeno: 
Sklep 3: predsednik sveta staršev je gospod Robert Richter, namestnica gospa Tina 
Pajnik in predstavnik v ASSLOŠ gospod Robert Richter. 
 
Gospod Richter se je zahvalil za zaupanje in prevzel vodenje seje. 
 
Ad4) 
Gospa Kožar Tratnik je predstavila Poročilo o vzgojno-izobraževalnih rezultatih v šolskem letu 
2020/21, ki bo priloga zapisniku.  
 



Ravnateljica je povedala, da je na učni uspeh vplivala situacija z epidemijo in da je bil 3 % 
nižji v primerjavi s predlanskim. Isto velja pri NPZ-jih. Leto poprej smo upoštevali navodila 
MIZŠ o prilagoditvah ocenjevanja, letos pa ne in tudi to je razlog za nižji uspeh. Imeli pa smo 
11 zlatih odličnjakov in tudi na ostalih tekmovanjih smo osvojili veliko priznanj. 
 
Ad5)  
Gospa Hrvatin je poročala o stanju šolskega sklada (priloga zapisniku). Predlagala je tudi, da 
se staršem na roditeljskih sestankih pove o možnostih črpanja sredstev iz šolskega sklada. 
Tudi predsednik je pozval predstavnike, da starše ponovno seznanijo s to možnostjo za 
socialno ogrožene družine za namen sofinanciranja aktivnosti, ki jih izvajajo v šoli ( tabor, 
dnevne aktivnosti …), za katero je potrebno oddati vlogo, ki se diskretno obravnava. 
Ravnateljica je povedala, da naj se starši za pomoč obrnejo na gospo Hrvatin.  
V zvezi s tem je bil sprejet 
Sklep 4: vsem staršem se pošlje e-sporočilo, da se jih seznani s financiranjem iz 
Šolskega sklada in da se lahko obrnejo po pomoč. 
 
Predstavnica 8. A je povedala, da ravno od najbolj ogroženih ni nobenih kontaktov in da je to 
velik problem.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Predsednik je predlagal, da znotraj Šolskega sklada izvolijo četrtega člana, ki bi nadomestil 
neaktivno članico. Po kratki razpravi in predlogih, je nova članica v Šolskem skladu gospa 
Barbara Goričan Mežnar, ki je kandidaturo ustno potrdila. Predstavniki s strani staršev so 
tako: Elizabeta Hernaus Berlec, Sanela Sermek, Barbara Goričan Mežnar in Velimir Živković. 
Mandat jim bo trajal od 4. 10. 2021 do 4. 10. 2023. 
 
Ad6) 
Pobude, pripombe, mnenja staršev 
 
1A) Vse v redu. 
1B) Vse v redu. 
2A) Vse v redu. 
2B) Vse v redu, otroci so veseli, ker imajo isto razredničarko. 
3A) Vse v redu. Predstavnica je vprašala, zakaj v jutranjem varstvu velja pravilo 7.50. 
Pojasnilo: po zakonu je JV plačano s strani MIZŠ le v 1. razredu, za ostale razrede nam 
pomaga MOL, žal pa tudi nimamo dovolj prostora, poleg tega pa morajo biti učenci v 
mehurčkih. 
3B) Vse v redu. 
4A) Opravičeno odsotna. 
4B) Vse v redu. 
5A) Pohvala šoli v naravi in učiteljicam. Otroci so bili srečni in učitelji zadovoljni in naj ostane 
tako še naprej. Izrekla je tudi pohvalo učiteljicam, da ponavljajo snov iz 4. razreda, saj jim 
glede na lanske razmere znanja nekoliko primanjkuje. 
5B) Pohvala izvajalcem za zunanje igrišče. Vprašanje glede varnosti na internetu oziroma na 
Teamsih, saj prihaja do zlorab gesel in prosi za pozornost glede varnosti. Učiteljica Istenič je 
povedala, da je že bilo opozorjeno in da je treba ukrepati in kršitelje kaznovati. Predstavnica 
je še povedala, da so veseli Vzgojnega načrta zaradi vrednot, med drugim spoštovanje drug 
drugega. 
Ravnateljica je povedala, da bo razrednikom naročila, naj si na dveh razrednih urah 
preberejo in se pogovorijo o Vzgojnem načrtu. 
Po razpravi v zvezi varnostjo na internetu, so na pobudo predsednika soglasno sprejeli 
Sklep 5: Sonja Istenič (poda predlog s strani šole kako to rešiti), Elizabeta Hernaus 
Berlec in Robert Richter bodo poiskali rešitev v zvezi menjavo gesel, obvestila 
staršem in celoten postopek rešitve tega problema. O rešitvi se pridobi tudi soglasje 
učiteljskega zbora. 
 



6A) Predstavnik je povedal, da se učenci navajajo na nove sošolce. Drugače vse v redu. 
Vprašanje glede nove šolske spletne strani glede urnika v 6. A.. Učenci so imeli dan 
dejavnosti in obakrat je odpadlo. Pomočnik je pojasnil, da ob dnevih dejavnosti ni pouka in 
da bo v bodoče bolj pozoren pri vnašanju v easistenta. Se pa občasno zgodi, da se učitelji 
sami dogovorijo za interesne dejavnosti (ali odpade ali bo izpeljano). 
6B) Otroci se navajajo eden na drugega.  Predstavnica je zaprosila, če bi lahko starši in 
otroci že ob koncu šolskega leta vedeli, kako se bodo delili. Ravnateljica je odgovorila, da je 
to strokovna odločitev učiteljskega zbora in seznami so znani le nekaj dni pred začetkom 
pouka. 
7A) Brez posebnosti. 
7B) Opravičeno odsotna. 
7C) Brez posebnosti. Predstavnik je povedal, da se je po enem mesecu izkazalo, da je zelo 
dobro, da so trije sedmi razredi in izrekel pohvalo. Otroci so zadovoljni in pohvala tudi 
razredničarki Cirili Lovrič. Ravnateljica je pripomnila, da je delo bistveno lažje, ker so manjši 
oddelki. 
Izpostavljen je bil tudi smrad v fantovskih WC-jih v 2. in 3. nadstropju šole. 
8A) Predstavnica je pohvalila novo šolsko spletno stran in izvajalce zunanjega igrišča. Otroci 
so v šoli zadovoljni, veseli so razredničarke in sorazredničarke ter pobuda gospe Janši in 
knjižničarki, da bodo vztrajale pri bralni znački in Cankarjevem tekmovanju. 
8B) Vse v redu.  
9A) Opravičeno odsotna. 
9B) Predstavnica je povedala, da so starši ponosni, ker se njihovi otroci med malico lepo 
obnašajo. Ker je razredničarka na daljši bolniški odsotnosti, naj starši vsa sporočila pošljejo 
nadomestni razredničarki, gospe Pušaver in sorazredniku Danijelu Liscu. 
 
Ad7) 
Ravnateljica je na kratko predstavila Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda. Ravnateljica je 
pojasnila, katere pobude staršev so bile upoštevane in zakaj nekatere ne. Ker sta bila 
dokumenta priložena vabilu, predstavniki niso imeli vprašanj ali pripomb, zato je bil sprejet 
Sklep 6: predstavniki sveta staršev so seznanjeni z Vzgojnim načrtom in Pravili 
šolskega reda. 
Predsednik se je zahvalil gospe Goričan in gospodu Slaparju za pomoč pri pripravi obeh 
dokumentov. 
 
Ad8) 
Ravnateljica je na kratko poročala o LDN 2020/21 (priloga) in povedala nekaj popravkov. 
Soglasno je bil sprejet 
Sklep 7: predstavniki sveta staršev so seznanjeni s Poročilom LDN 2020/21. 
 
Ad9) 
Ravnateljica je prisotne seznanila z osnutkom Letnega delovnega načrta 2021/22 (priloga). 
Izpostavila je nadstandardni program, zapisan na strani 69. Naknadno je bil dodan predlog 
naravoslovnega tabora za 9. razred, ker je učencem dve leti zaporedoma tabor odpadel 
zaradi epidemije. 
Tudi tu ni bilo vprašanj ali pripomb, zato je bil sprejet 
Sklep 8: predstavniki sveta staršev so seznanjeni z letnim delovnim načrtom 2021/22 
in nadstandardnim programom. 
 
Seja je bila končana ob 18.35 
 
Zapisala:        Predsednik:  
Rjabina Hočevar      Robert Richter 
 


