
Z A P I S N I K 
1. seje Sveta staršev, ki je bila 28. 9. 2020 

ob 17.00 v jedilnici OŠ Artiče. 
 
 

Prisotni: Damir Kovačič, v imenu Karmen Pfeifer Lapuh Vlasta Kink, Barbara Kink, Sonja 
Pangarčič, v imenu Romane Zorko Matej Zorko, Robert Furar, Sandra Rostohar Karamuja, 
Manja Ostrelič, Vlasta Kink, Irena Munič Zorko, Vanja Veselič, Petra Hotko, Barbara Srečković 
Žlak, Mojca Iljaš, vodja vrtca Natalija Petelinc in ravnateljica Vesna Bogovič. 
Opravičeno odsotni: Jure Bostele in Mitja Kuri. 
 
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 

2019/20 
6. Letni delovni načrt, Vzgojni načrt za šolsko leto 2020/21 ter Pravila šolskega reda 
7. Volitve predstavnikov staršev v Svet zavoda za mandatno obdobje 2020/2024 
8. Imenovanje predstavnikov v pritožbeno komisijo OŠ Artiče 
9. 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 Roberta Furarja, za podpredsednico Barbaro Kink. Mandat novoizvoljenih članov 
traja eno leto.  
 
K 3. točki 
Ravnateljica je predala besedo novoizvoljenemu predsedniku Robertu Furarju, 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. Pripomba: zabeleži se, da 
je bila opravičeno odsotna Marjetka Pernišek. 
Sklep: Člani Sveta staršev so zapisnik 2. redne seje s pripombo soglasno potrdili z dvigom 
rok. 
 



K 5. točki 
Poročilo o uresničevanju LDN in vzgojnega načrta za šolsko leto 2019/20: predsednik je besedo 
predal ravnateljici, ki je izpostavila nekaj točk iz poročila. Ravnateljica je povedala, da je korona 
porušila ustaljeno delo. 16. 3. 2020 so se šole in vrtci zaprli iz danes na jutri. Vsaka šola se je 
morala znajti po svoje. Bili smo brez navodil, pomoči, vendar smo kljub vsemu vse dobro 
izvedli. 18. 5. 2020 so v šolo prišli učenci I. triade in vrtec. Sledili smo korona protokolom in jih 
uresničevali skozi vse leto. 25. 5. 2020 so prišli v šolo devetošolci, 1. 6. 2020 četrtošolci in 
petošolci, 3. 6. 2020 še vsi ostali, od 6. do 8. razreda. Šolo je obiskovalo 243 učencev v 12 
oddelkih in vrtec 89 predšolskih otrok v 5 oddelkih. V šoli smo se držali načrta devetletke, vrtec 
je deloval po metodologiji Korak za korakom.  
V šoli je bilo treba oceniti znanje otrok, kjer je delo potekalo na daljavo. Držali smo se navodil 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport naj bo ocenjevanje »blago«, da upoštevamo, da 
so bili otroci prepuščeni sami sebi. Upoštevale so se ocene, pridobljene do zaprtja šol, tisti, ki 
jih niso imeli, je ocenjevanje potekalo na daljavo. Povprečna ocena je 4,64. Nacionalno 
preverjanje znanja za 6. in 9. razred, planinski tabor, kolesarski izpit, vse je bilo odpovedano, 
prav tako kot vsa tekmovanja, tako iz znanja kot iz športa. Učenke so se uvrstile v četrtfinale v 
rokometu. K sreči smo uspeli izvesti vseh 5 šol v naravi. 
Projekti: eko šola in vrtec, zdrava šola, akcija zbiranja starega papirja (8 ton v jesenski, 
spomladanske akcije ni bilo), obdaritev Dedek Mraz je bila uspešno izvedena. 
 
Program dela je v tesni povezavi z vzgojnim načrtom, ki je bil priložen gradivu. V vrtcu ni bilo 
zaznanih težav. Na šoli je prisotno besedno nasilje, včasih tudi fizično, laganje, manjša kraja, 
neprimerno vedenje. Težave razrešujemo skupaj z učenci in njihovimi starši. Občasno 
sodelujemo s policijo in Centrom za socialno delo. V lanskem šolskem letu je bilo izrečenih 5 
opominov (neopravičeni izostanki od pouka), ki se ob koncu šolskega leta uničijo. Seveda pa 
so bili opaženi tudi zelo uspešni učenci, ki so bili ob koncu šolskega leta nagrajeni s priznanji in 
manjšimi darili.  
 
Prostorski in materialni pogoji: niso primerni in v prihodnjih letih pričakujemo obljubljeno 
sanacijo. Še vedno imamo vrtec na drugi lokaciji. Ostajamo v trenutnih prostorih, ki jih 
vzdržujemo. Začela se je gradnja vrtca, med poletnimi počitnicami pa je potekala energetska 
sanacija telovadnice. Sanacija telovadnice se je zaključila v sredini meseca septembra. 
 
Opozarjamo na prometno varnost, vključeni smo v projekt trajne mobilnosti, kjer smo cel 
teden hodili peš iz Spodnje Pohance in Dečnega sela. Uvedli smo Pešbus. Opozorili smo na 
nevarnost iz Dečnih sel, ker ni pločnika. Pot smo preusmerili na Glogov Brod. O tem smo 
obvestili krajevno skupnost, policijo in župana, odgovor je bil, da so vzeli na znanje. Vse smo 
zapisali v Prometno-varnostnem načrtu, ki ga vsako leto posodabljamo. 
 
Poročilo o uresničevanju LDN in vzgojnega načrta šolskega leta 2019/20 sta Prilogi 1 in 2 
zapisnika. 
Sklep: Člani Sveta staršev so z dvigom rok potrdili poročili o izvajanju LDN in vzgojnega 
načrta 2019/20.  
 
K 6. točki 
LDN za šol. leto 2020/21: to šolsko leto bo zaznamovano s Covidom. Z učenci govorimo o 
protokolu ravnanja. Prezračevanje učilnic, razkuževanje rok, nošenje mask po hodnikih, 



poseben režim pri malici, kosilu, v vrtcu se skupine ne smejo med seboj srečevati na hodniku 
in stranišču. Učenci so razumni, sprejemajo spremembe, se trudijo, nimajo težav z nošenjem 
mask. 
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 230 učencev v enajstih oddelkih in 80 predšolskih otrok v vrtcu. Do konca 
šolskega leta upamo, da naraste. Opredelili smo vse dejavnosti, projekte, sodelovanje z 
drugimi institucijami, skrbimo za okolje. Trenutno zbiramo vloge za statuse. Izvedli bomo šole 
v naravi v 5., 7. in 8. razredu. Držali se bomo ustaljenih projektov Eko šola in vrtec, Zdrava šola.   
Začela se je izgradnja vrtca, ki bo končana do oktobra 2021, potem še oprema, tako da 
predvidevamo selitev v nove prostore spomladi 2022. Župan nas je pozval, naj začnemo 
razmišljati, kam bomo selili šolo. Poskušali bomo najti lokacijo, da nas bo čim več na isti lokaciji. 
Potrudili se bomo, da bo I. triada ostala v Artičah. 
Pravila šolskega reda: na novo smo zapisali, da je šolanje na daljavo obvezna oblika in da 
učence zavezuje, da se odzivajo na učiteljeve zahteve. V lanskem letu smo imeli težave s tremi 
neodzivnimi učenci, tudi starši so jih zagovarjali. Zapisali smo tudi dan zaključne prireditve 9. 
razredov, ki bo vedno 15. 6. ne glede na dan v tednu. 
 
Robert Furar je vprašal glede razkuževanja rok. Glede na navodila zdravstvene stroke je pranje 
rok za otroke najboljše. Ravnateljica je odgovorila, da imajo otroci na voljo razkužilo ob vstopu 
v šolo, drugače si pa redno, večkrat na dan, perejo roke z milom, in to je njihovo glavno 
razkužilo. Na nas pa je še, da razkužimo mize po malici in kosilu. 
 
Damir Kovačič je vprašal, kako je z maskami, kajti njegov otrok obiskuje 1. razred, pa se mu 
večkrat zgodi, da masko pozabi. Ravnateljica odgovarja, da so maske za učence obvezne na 
hodnikih, ko se gre na kosilo, na stranišče. Prvošolci in drugošolci pozabljajo, vendar ne delamo 
težav, gledamo življenjsko. Za učence, ki maske nimajo, jih dobijo pri nas. Devetošolcem smo 
zagotovili zgodovinsko učilnico, da so na razdalji, da ima vsak svojo mizo, da med poukom ne 
potrebujejo maske. Otroci to cenijo in trudili se bomo, da bo tudi naprej tako. 
 
LDN 2020/21 je Priloga 3, Vzgojni načrt za šolsko leto 2020/21 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 2020/21. 

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

2020/21. 

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

Hišnega reda, ki ju sprejme Svet zavoda OŠ Artiče. 

 
K 7. točki  
Ravnateljica je prisotne seznanila, da novembra 2020 poteče mandat članom Sveta zavoda. 
Svet zavoda predstavljajo po trije predstavniki, imenovani s strani ustanoviteljice Občine 
Brežice, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov zaposlenih. Zato je prisotne pozvala, da 
predlagajo 3 predstavnike sveta staršev. Po krajši razpravi so člani sveta staršev soglasno 
sprejeli sklep, da se za mandatno obdobje 2020—2024 predlagajo trije predstavniki Sveta 
staršev: Manja Bučar, Ksenija Satler in Vanja Veselič. 
Sklep: V Svet zavoda OŠ Artiče se za mandatno obdobje 2020—2024 predlagajo trije 
predstavniki Sveta staršev: Manja Ostrelič, Ksenija Satler in Vanja Veselič. 



 
K 8. točki 
Ravnateljica je prisotne seznanila, da poteče 4-letni mandat pritožbeni komisiji. Pritožbena 
komisija šteje 10 članov: 6 predstavnikov šole, 3 predstavnike Sveta staršev in zunanjega 
strokovnega delavca iz druge šole. Sestaja se po potrebi, v preteklih 4 letih niso imeli obravnav. 
Odloča o pravicah in dolžnostih učencev v šoli. Kadar o pisni pritožbi ne more odločiti 
ravnateljica, slednja posreduje pritožbo na pritožbeno komisijo. Trenutni predstavniki: Milan 
Senica, Klementina Razpotnik in Romana Zorko. 
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da se predlagajo trije predstavniki Sveta 
staršev v pritožbeno komisijo: Romana Zorko, Damir Kovačič in Petra Hotko. 
 
 
K 9. točki: 
Ravnateljica je pri tej točki predstavila akcijo Dedek Mraz. Glede na Covid smo se odločili, da 
gre Dedek Mraz po vrtčevskih oddelkih in razdeli darila. Barbara Srečković Žlak je prosila, da 
bi se vzgojiteljice odločale glede daril, kajti one dobro poznajo otroke in ne starši. 
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili strošek obdarovanja – za šoloobvezne otroke 
5 €, za predšolske otroke 10 €. Za šolske otroke so sprejeli sklep o nakupu kino vstopnice, 
vrtec pa didaktično igračo. 
 
Manja Ostrelič sprašuje glede prehrane in glede nekaterih učiteljev. Barbara Kink odgovarja, 
da je na šoli skupina za prehrano, katere je tudi članica, da so se naredili premiki, nekaj bi bilo 
treba še spremeniti, vendar pa se moramo zavedati, da je šola omejena z javnimi naročili. 
Največ ugovorov je bilo okoli malice in popoldanske malice, ki je že vnaprej pripravljena. Kar 
se tiče učiteljev: po zaključku 9. razreda so bile podane nekatere osebne pritožbe, s katerimi 
se B. K. ne strinja tako kot ostali starši. Ne strinja se s takšnimi napadi na učitelja. Tudi učitelj 
ima kdaj slab dan. Starši preveč ujčkajo svoje otroke, kajti le-ti so zelo sposobni v iskanju 
lukenj. Težave naj se rešujejo med učiteljem in staršem posamično, ne pa tako kot lani z 
zbiranjem podpisov. Ravnateljica je dodala, da se vsak učitelj trudi po najboljših močeh. Veliko 
se pogovarjamo na konferencah, na sestankih, med seboj si pomagamo. Potrebna sta prava 
komunikacija in pristop, pa se reši vse. Napake bodo narejene, popravili jih bomo. Vsi si želimo, 
da otroci odnesejo največ, kar je možno, da jim bo v srednji šoli lažje. Naši otroci so po njenih 
informacijah v srednjih šolah uspešni. 
 
Barbara Kink naproša, naj se letos zaradi korone ne pozabi na nadarjene učence. Tekmovanja 
so se začela, učenci potrebujejo več motivacije, podpore. Ravnateljica odgovarja, da imamo 
na šoli 19 takšnih učencev od 5. do 9. razreda. Posebna ura dela je namenjena za učence od 5. 
do 7. razreda, medtem ko učenci 8. in 9. razreda dodatno znanje pridobivajo pri dodatnem 
pouku, tekmovanjih, interesnih dejavnostih. 
 
Matej Zorko naproša, da se starši ne bi več vozili okrog cerkve, kot je bilo do sedaj pred 
gradbiščem. Ravnateljica odgovarja, da gredo tudi zaposleni mimo, ker parkirajo avtomobile 
pri župnišču. Za starše imamo odprto igrišče kot parkirišče, vendar zelo malo staršev parkira 
tam.  
 
Vlasta Kink je vprašala, kako bo letos s folkloro. Otroci so plesa željni. Ravnateljica odgovarja, 
da je ona mentorica in da folklora bo, ko proučimo vse zahteve glede korone. 



 
Predsednik Sveta staršev Robert Furar se je prisotnim zahvalil za sodelovanje ter zaključil sejo 
ob 18.42. 
 
Datum: 8. 10. 2020  
Številka: 900-3/2020-2 
 
    Zapisala:       Predsednik Sveta staršev: 
Katja Ivanović                          Robert Furar 


