
Z A P I S N I K 
1. seje Sveta staršev, ki je bila 27. 9. 2021 

ob 17.00 zunaj pred OŠ Artiče. 
 
 

Prisotni: Mojca Iljaš, Damir Kovačič, v imenu Karmen Pfeifer Lapuh Vlasta Kink, Barbara Kink, 
Sonja Pangarčič, Branka Bibič Krošelj, Klementina Razpotnik, Manja Ostrelič, Vlasta Kink, 
Vanja Veselič, Andreja Marinič, Barbara Srečković Žlak, Kristina Klemenčič, Jasmina 
Juratovec, vodja vrtca Natalija Petelinc in ravnateljica Vesna Bogovič. 
Opravičeno odsotni: Jure Bostele, Karmen Pfeifer Lapuh in Robert Furar. 
 
Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Konstituiranje Sveta staršev in volitve predsednika ter podpredsednika Sveta staršev  
3. Predlog dnevnega reda 
4. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 
5. Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta in vzgojnega načrta za šolsko leto 

2020/21 
6. Letni delovni načrt, Vzgojni načrt za šolsko leto 2021/22, Hišni red ter Pravila šolskega 

reda 
7. Razno 

 
 
K 1. točki 
Ravnateljica je prisotne pozdravila in ugotovila sklepčnost. Od šestnajstih članov je bilo 
prisotnih 13 (trinajst).  
 
K 2. točki 
Ravnateljica je pozvala predstavnike razredov, da se predstavijo in povejo, kateri oddelek 
predstavljajo. Starši so nato javno izvolili predsednika in podpredsednico Sveta staršev. 
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli sklep in za predsednika Sveta staršev 
imenovali Damirja Kovačiča, za podpredsednico Manjo Ostrelič. Mandat novoizvoljenih 
članov traja eno leto.  
 
K 3. točki 
Ravnateljica je predala besedo novoizvoljenemu predsedniku Damirju Kovačiču, ki je prebral 
dnevni red.  
Sklep: Predlog dnevnega reda so člani Sveta staršev soglasno potrdili z dvigom rok. 
 
K 4. točki 
Člani so zapisnik prejšnje (2.) redne seje prejeli po elektronski pošti.  
Sklep: Člani Sveta staršev so zapisnik 2. redne seje soglasno potrdili z dvigom rok. 
 
K 5. točki 
Poročilo o uresničevanju LDN in vzgojnega načrta za šolsko leto 2020/21, ki je bil priložen 
gradivu: predsednik je besedo predal ravnateljici, ki je izpostavila nekaj točk iz poročila. 



Ravnateljica je povedala, da je bilo lansko leto zelo oteženo zaradi epidemije koronavirusa. 
Kar štiri mesece smo bili zaprti. Po vrnitvi učencev, smo snov ponovili, utrdili, pregledali. 
Največji poudarek je bil na utrjevanju snovi. Trenutno imamo oba deveta razreda v 
karanteni, bili so združeni na ekskurziji na Primorsko. Ena od učenk je bila okužena, zato smo 
jih poslali v karanteno. Prebolevniki ali cepljeni, so izrazili željo, da bi bili prisotni v šoli (teh je 
6, v prvi karanteni jih je bilo manj, opažamo pa, da jih je vedno več), ostali učenci delajo na 
daljavo. Takšno prakso bomo še uporabili, če bo potrebno. Uspeh je bil 100 %, kar pomeni, 
da so vsi učenci napredovali v naslednji razred. Rezultati NPZ so nekje pri slovenskem 
povprečju. V 6. razredu je bil rezultat najslabši pri slovenščini, potem angleščina in 
matematika. V 9. razredu sta bili biologija in slovenščina v okviru slovenskega povprečja, 
med temo ko je bila matematika nad povprečjem. Športna tekmovanja so odpadla, izvedenih 
je bilo le nekaj tekmovanj iz znanja. Nadstandardne dejavnosti so bile delno izvede, vendar v 
domačem kraju. Šole v naravi so bile vse odpovedane. Po vrnitvi učencev nazaj v šolo smo 
uspešno izvedli plavalne tečaje (1. razred, 2. razred in vrtec) in kolesarski tečaj v 5. razredu. 
Prijavili smo se na JSKD za naziv Kulturna šola in bili zopet uspešni. Pridobili smo si tudi 
državno priznanje za delo na folklornem področju. 
Projekti: eko šola in vrtec, zdrava šola, akcija zbiranja starega papirja (cca 10 ton), obdaritev 
Dedek Mraz ni bila izvedena. 
 
Program dela je v tesni povezavi z vzgojnim načrtom, ki je bil priložen gradivu. Težav ni bilo, 
ker je bilo veliko dela na daljavo. Učenci so bili željni vrstnikov, druženja in učiteljev. 
 
Sodelujemo s Krajevno skupnostjo Artiče, kjer pripravljamo program na Banovi domačiji, 
sodelujemo s starši, centrom za socialno delo, policijo. 
 
Poročilo o uresničevanju LDN in vzgojnega načrta šolskega leta 2020/21 sta Prilogi 1 in 2 
zapisnika. 
Sklep: Člani Sveta staršev so z dvigom rok potrdili poročili o izvajanju LDN in vzgojnega 
načrta 2020/21.  
 
K 6. točki 
LDN za šol. leto 2021/22, ki je bil priložen gradivu: novo šolsko leto smo začeli v polnem 
pričakovanju, z željo, da ostanemo v šoli. Prejeli smo veliko ukrepov s strani MIZŠ-ja in NIJZ-ja 
glede mehurčkov, razkuževanja, posebnega režima malic in kosil, vhoda v šolo, maske za 
učence od 6. razreda čez dan, za učence od 1. do 5. razreda maske v skupnih prostorih, torej 
na hodniku, nujno prezračevanje (poseben dokument o prezračevanju). Okna so non stop 
odprta, veliko smo zunaj. V vrtcu imamo razkuževalnik za igrače, za jedilnico smo nabavili 2 
prezračevalnika zraka, kajti pozimi bodo vrata zaprta, jedilnica pa nima oken. 
Starši so z razredniki na roditeljskem sestanku že govorili o nadstandardnih storitvah, ki so 
plačljive in neobvezne. Udeležbo zagotavljamo tudi socialno ogroženim. V letošnjem šolskem 
letu imamo vpisanih 221 učencev v enajstih oddelkih in 86 predšolskih otrok v vrtcu v petih 
oddelkih. Na čakalni listi je že 12 otrok in še 3 iz rednega spomladanskega vpisa. Pričakujemo 
odprtje novega oddelka s 1. 3. 2022. Opredelili smo vse dejavnosti, projekte, sodelovanje z 
drugimi institucijami, skrbimo za okolje. Trenutno zbiramo vloge za statuse in vloge za 
subvencioniranje zimske šole v naravni. Izvedli bomo šole v naravi v 5., 6., 7., 8. in 9. razredu. 
Pomagamo si z MIZŠ-jem, ki bo prispeval za zimsko šolo v naravni za 5. in 6. razrede (70 € na 
učenca), pomagamo si tudi s šolskim skladom, donacijami. Lani smo izvedli akcijo šolskega 



sklada in zbrali cca 1000 € prispevkov, letos bi akcijo ponovili. Odbor šolskega sklada je že 
imel sestanek in sprejel sklep, da vsakemu razredu, ki gre v šolo v naravi prispeva 200 € k 
prevozu, kar ostane, bi namenili socialno ogroženim. Sprejet je bil tudi sklep, da se letos 
pokrije strošek majčk za devetošolce. Do sedaj se je denar namenil za plesni tečaj, ki so ga 
lani izvedli kar učitelji športne vzgoje in tako privarčevali. Izkazalo se je kot uspešno in 
mislimo, da bomo to prakso obdržali še v bodoče. Držali se bomo ustaljenih projektov Eko 
šola in vrtec, Zdrava šola.   
 
Vrtec bo pričel z delom v novih prostorih 1. 3. 2022, potem prehajamo na sanacijo šole. Stari 
del šole se zruši, po novem bo podkleten, novejši del šole se bo renoviral. Na občino smo že 
poslali dopis glede nadomestne lokacije, čakamo še na njihov odgovor. Logistika bo zelo 
zahtevna. Selila se bo tudi kuhinja, hrano za vrtec in prvo triado bo potrebno voziti v Artiče. 
Šola naj bi se selila februarja 2024, športna dvorana nam bo služila kot skladišče, pohištvo 
bomo vzeli s seboj na nadomestno lokacijo. Predvidevamo, da bodo dela potekala vsaj 2 leti. 
 
Kar se tiče letošnje akcije Dedek Mraz 2021 so starši predlagali »Drive in« za vrtec in obisk 
Dedka Mraza za prvo triado po razredih, saj Dedek Mraz izpolnjuje PCT pogoj. Za šolo bi 
kakšno suho sadje prelito s čokolado, vrtec dobi didaktično igračo, suho sadje. Novembra 
bomo o obdaritvi obvestili starše, kjer bo tudi privolitev za obdaritev otroka. 
 
LDN 2021/22 je Priloga 3, Vzgojni načrt za šolsko leto 2021/22 Priloga 4, Pravila šolskega 
reda Priloga 5, Protokol Priloga 6 tega zapisnika. 
Sklep 1: Člani Sveta staršev so podali pozitivno mnenje LDN za šolsko leto 2021/22. 

Sklep 2: Člani Sveta staršev so sprejeli predlagan nadstandardni program za šolsko leto 

2021/22. 

Sklep 3: Člani Sveta staršev so soglasno podali pozitivno mnenje k Pravilom šolskega reda 

in Hišnega reda, ki ju sprejme Svet zavoda OŠ Artiče. 

Sklep 4: starši so soglasno potrdili strošek obdarovanja – za šoloobvezne otroke 5 €, za 

predšolske otroke 10 €. 

 
K 7. točki  
Damir Kovačič je vprašal kako je z obšolskimi dejavnostmi, ki so organizirane s strani šole. 
Ravnateljica je odgovorila, da je klicala vse klube, pa tudi sami še ne vedo kako bodo. Ker je 
vstop staršem v šolo prepovedan, so se dogovorili, bodo obvestila o obšolskih dejavnostih 
poslana predstavnikom sveta staršev, da obvestijo svoje starše. Hkrati bo tudi na šolski 
spletni strani. 
 
Vlasta Kink je vprašala, kako bo letos s folkloro. Otroci so plesa željni. Ravnateljica 
odgovarja, da je težko organizirati mehurčke, bo pa preučila vse možnosti. 
 
Manja Ostrelič je podala pripombo ene od mam glede kosila. Zapisala je, da so v kuhinji kljub 
prošnji otroka, da ne bo omake, vseeno dali malo omake. Ker je imel omako na krožniku, ga 
ni pojedel. Prosi naj se informacija posreduje do kuhinje. 
 
Predsednik Sveta staršev Damir Kovačič se je prisotnim zahvalil za sodelovanje ter zaključil 
sejo ob 18.00, sledil pa je še ogled novega vrtca. 



 
Datum: 28. 9. 2021  
Številka: 900-3/2021-3 
 
    Zapisala:       Predsednik Sveta staršev: 
Katja Ivanović                              Damir Kovačič 


