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ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23 

Z dne 26.9.2022 ob 17. uri 

 

Prisotni: predstavniki razredov, v. d. ravnatelja Luka Blaganje, pomočnica Karmen Korez, predstavniki 
strokovnih aktivov. 

Prisotni/ odsotni: lista prisotnosti 

Zapisnikar: Karmen Korez 

Priložena lista prisotnosti (ni za objavo) in priloge k dnevnemu redu so sestavni del tega zapisnika. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo Sveta staršev v šolskem letu 2021/22. 
2. Novi predstavniki v svetu staršev. 
3. Volitve predsednika in namestnika sveta staršev ter predstavnika v ASSLOŠ. 
4. Poročilo o vzgojno-izobraževalnih rezultatih v šolskem letu 2021/22 (ga. Dijana Kožar 

Tratnik). 
5. Poročilo o delovanju šolskega sklada (ga. Judita Hrvatin). 
6. Pobude, pripombe, mnenja staršev. 
7. Seznanitev z osnutkom Poročila o LDN 2021/22 (priloga). 
8. Seznanitev z osnutkom LDN 2022/23 (priloga). 
9. Potrditev cen najema šolskih prostorov in šolske prehrane za 2022/23 (priloga). 

Ad1) 

G. Luka Blaganje je pozdravil vse prisotne in prebral dnevni red. Pripomb na dnevni red ni bilo.  Ni 
bilo nobenih pripomb na zapisnik zadnje seje sveta staršev, kot tudi ne na poročilo Sveta staršev 
v šolskem letu 2021/22 (vsa gradiva so bila priložena s sklicem seje). 

SKLEP 1: Sprejet je bil dnevni red, zapisnik zadnje seje sveta staršev, kot tudi poročilo Sveta 
staršev v šolskem letu 2021/22. 

Ad2) 

Predstavljeni so bili novi predstavniki sveta staršev. 

Ad3) 

G. Luka Blaganje je predstavnike pozval k predlogu za predsednika. Predstavniki so predlagali in 
izvolili predsednika in njegovo namestnico tako za Svet staršev kot za ASSLOŠ. 

SKLEP 2: Predsednik sveta staršev je Robert Richter. Namestnica predsednika je Tina Pajnik. 
Predstavnik ASSLOŠ je Robert Richter. Namestnica ASSLOŠ je Tina Pajnik. 

Ad4) 

Ga. Dijana Kožar Tratnik je predstavila poročilo o vzgojno-izobraževalnih rezultatih za preteklo 
šolsko leto (priloga). 

Ga. Vanja Pavasovič je izrazila predlog o opomniku za predavanja za starše (opomnik zjutraj, na 
dan dogodka). 
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SKLEP 3: Staršem se na dan dogodka še enkrat pošlje opomnik. Tudi predstavniki sveta staršev 
obvestijo starše o predavanjih.  

SKLEP 4: Starši in ostali prisotni smo se seznanili s poročilom o vzgojno-izobraževalnih 
rezultatih za preteklo šolsko leto. 

Ad5) 

Ga. Judita Hrvatin je predstavila poročilo o delovanju šolskega sklada v preteklem šolskem letu in 
povabila k sodelovanju in porabi sredstev v šolskem letu 2022/23 (priloga). 

Predstavila je tudi način, kako lahko starši ali učitelji oddajo vlogo za sredstva v šolskem skladu. 

SKLEP 5: Starši in ostali prisotni smo se seznanili z načrtom šolskega sklada za leto 2022/23 in 
poročilom o delovanju šolskega sklada v preteklem šolskem letu. 

SKLEP 6: Potrjen je nov član šolskega sklada: ga. Karmen Korez. 

Ad6) 

1A) Brez posebnosti. 

1B) Brez posebnosti. 

2A) Brez posebnosti. 

2B) Brez posebnosti. 

3A) Brez posebnosti. 

3B) Brez posebnosti. 

4A) Potekala je diskusija glede jutranjega varstva v 4. r. Na naši šoli imamo za 4. in 5. razrede le JV 
za vozače. 

4B) Starši so opozorili na varnost na igrišču v popoldanskem in večernem času. Uredili bomo več 
obhodov policije v tem času dneva. 

5A) Brez posebnosti. 

5B) Starši so se zahvalili za dobro izpeljano šolo v naravi. 

6A) Brez posebnosti. 

6B) Starši so predlagali pravočasne/preventivne pogovore z otroki o psihičnem in fizičnem nasilju. 
G. Luka Blaganje je povedal, da te teme vsebuje tudi LDN šole. 

7A) Starši so izrazili željo še po vsaj dveh parkirnih mestih za starše na Jarški cesti. 

7B) Ga. Jana Udovič je izpostavila vprašanje (ki je bilo omenjeno s strani staršev na roditeljskem 
sestanku) glede kajenja otrok na stranišču oz., če je možno, da bi se večkrat opravila neka 
kontrola na wc-jih glede tega.  Gospod v. d. ravnatelja je odgovoril,  da je možno, da bi učitelji šli 
"naključno" na wc, pod pretvezo opravljanja potrebe. Poleg tega je bil podan predlog, da bi na wc 
namontirali dimne alarme in je v. d. ravnatelja dodal, da se strinja s tem, in da bo preučil 
možnosti glede tega.  
 

8A) Brez posebnosti. 

8B) Brez posebnosti. 
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8C) Starši so se zahvalili za trud, da so še vedno trije oddelki 8.razredov. Prosijo, da se naj v 
razredu poleg dodatne pomoči nekaterim, dela tudi na tem, da se ne izgubi zagnanosti / volje 
tistih nekaj otrok, ki jim šolske stvari gredo zelo dobro (naj se jih še naprej pozitivno motivira). 

9A) Starši so se zahvalili za tabor, ki ga bodo imeli učenci v 9. r (ker je v 8. r odpadel). Prav tako so 
pohvalili izlet v London.  

9B) Brez posebnosti. 

Prišla je pobuda, da bi morda upokojenci bili pripravljeni popoldan popaziti na igrišče. Na predlog 
so bili različni odzivi. 

Prav tako je bila izrečena pobuda za »čistilno akcijo Jarše«, katera se je že izvajala, vendar ni bilo 
veliko udeležencev. Predstavnica OPB je ponudila pomoč pri organizaciji in obveščanju staršev o 
tej akciji.  

Pri tej točki je tekla debata tudi glede izlet-a v London, kar je bilo s strani staršev pohvaljeno (nek 
novi nadstandard). Glede na to, da pa je cena relativno visoka in da se je naknadno določil  še en 
dan in s tem povezani dodatni stroški (povišek skupne cene) je šola predstavila, da je šolski sklad 
o temu že razpravljal in za vse, ki bodo šli ponudil, da se za vsakega udeleženca  prispeva nekaj 
denarja (procentualno od skupne končne cene izleta). 

Ad7)  

SKLEP  7: Prisotni smo bili seznanjeni z osnutkom Poročila o LDN 2021/22. 

Ad8) 

SKLEP  8: Prisotni smo bili seznanjeni z osnutkom LDN 2022/23.  

SKLEP  9: G. Luka Blaganje je podal predlog, da se nov razvojni načrt šole oblikuje naslednje leto, 
ko bo prisoten ravnatelj s polnim mandatom in prisotni smo se s tem predlogom strinjali. 

Ad9)   

SKLEP  10: Prisotni smo se strinjali s cenami najema šolskih prostorov. 

SKLEP 11: Prisotni smo se strinjali s cenami šolske prehrane za leto 2022/23. 

 

Seja se je zaključila ob 18.50. 

 

                                                                                                                     Predsednik: 

   Robert Richter 

 


