
Z A P I S N I K 
4. seje Sveta staršev, ki je bila 31. 5. 2022 

ob 17.00 zbornici OŠ Artiče. 
 
 

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

1. Ugotovitev sklepčnosti ter predlog in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje 
3. Predlog izbire delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/23 
4. Priprava na novo šolsko leto 2022/23 
5. Razno 

 
 
K 1. in 2. točki 
Člani so zapisnik prejšnje (3.) redne seje prejeli po elektronski pošti.  
Sklep: Ker Svet staršev ni sklepčen (prisotnih pet (5) od šestnajstih (16) članov), se točka 
prestavi za naslednjo sejo. 
 
K 3. točki 
Ravnateljica predstavi izbor delovnih zvezkov, ki so jih predlagali strokovni aktivi. Učbenike 
dobijo vsi učenci v šoli, delovni zvezki so za 1., 2. in 3. razred brezplačni, kajti stroške krije 
država. 
Sklep: ker Svet staršev ni sklepčen in ne more podati sklepa, ravnateljica predlaga 
korespondenčno sejo. Kot prilogo bodo starši prejeli še:  

 Primerjavo cel in števila delovnih zvezkov po šolskih letih, 

 Primerjavo števila delovnih zvezkov v zadnjih šolskih letih in  

 Izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/23 
ter se tako opredelili glede sklepa. 
 
K 4. točki 
V novem šolskem letu 2022/23 se lahko pohvalimo z novim vrtcem. Čakamo samo še, da 
zraste trava na otroškem igrišču,  da lahko uporabljamo še igrala.  
 
Glede sanacije šole je župan že večkrat sporočil, da se bo gradnja in z njo selitev učencev na 
drugo lokacijo, začela jeseni 2023. Kdaj točno se bo to zgodilo, ne vemo. Še vedno iščemo 
nadomestno lokacijo, trenutno vemo, da bo I. triada ostala v Artičah, za ostale razrede pa 
smo v dogovarjanju in sicer II. triada v podružnični šoli Kapele (ob predpostavki, da bo občina 
Brežice uredila njihovo podstrešje) in III. triada v OŠ Dobova. Največ težav trenutno 
predstavlja kuhinja. Preverili bomo tudi pogoje za delo v vojašnici Cerklje. 



 
 
K 5. točki 
Vlasta Kink je vprašala kaj se je zgodilo s šolskimi copati. Ravnateljica odgovarja, da je v 
šolskem redu zapisano, da se copati nosijo domov. Otroke smo opozarjali, da naj 
pospravljajo svoje copate, so bili copati vsepovsod. Čistilkam je  naročila, da vse copate 
pospravijo v vreče. Ravnateljica je vse učence, ki so bili naslednji dan bosi, pozvala na 
pogovor. Svoje copate so poiskali v vrečah. Še vedno je nekaj copat in ostalih oblačil ostalo v 
vreči. 
 
Predsednik Sveta staršev Damir Kovačič se je prisotnim zahvalil za sodelovanje ter zaključil 
sejo ob 18.30 uri. 
 
Datum: 1. 6. 2022  
Številka: 900-3/2022-2 
 
    Zapisala:       Predsednik Sveta staršev: 
Katja Ivanović                              Damir Kovačič 


