
Z A P I S N I K 
2. seje Sveta staršev, ki je bila 21. 5. 2020 

ob 17.00 na dvorišču pred OŠ Artiče 
 
 

Prisotni: Vlasta Kink namestnica 1. razreda, Barbara Kink, Sonja Pangarčič, Romana Zorko, 
Robert Furar, Tatjana Panjan, Petra Kavčič, Irena Munič Zorko, Barbara Srečković Žlak, Mojca 
Iljaš, vodja vrtca Natalija Petelinc in ravnateljica Vesna Bogovič. 
Opravičeno odsotni: Jure Bostele, Damir Kovačič, Mateja Bogovič, Maša Lileg-Senica in 
Romana Kovačič. 
 
Dnevni red: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Pravila ravnanj v OŠ in vrtcu v času razbremenitvenih ukrepov 
3. Delovni zvezki in učbeniki za šolsko leto 2020/21 
4. Razno 

 
 
K 1. točki 
Predsednik Robert Furar je prisotne pozdravil in ugotovil sklepčnost. Od sedemnajstih članov 
je bilo prisotnih 10 (deset).  
Člani so zapisnik prejšnje (1.) redne seje prejeli po elektronski pošti. Pripomb ni bilo. 
Ravnateljica je podala obrazložitev glede šolskega sklada. Na seji je bilo dogovorjeno, da se 
bo za potrebe šolskega sklada izdalo po dve položnici na šolsko leto, jeseni in spomladi 
(marec, april). Prvi odziv staršev je bil dober. Zaradi epidemije korona virusa pa smo se po 
posvetovanju s predsednikom Sveta staršev odločili, da druge položnice ne pošiljamo. Sklep, 
ki je bil okoli zbiranja sredstev za šolski sklad sprejet, bi bilo potrebno obdržati še za 
naslednja šolska leta. V času dela na daljavo smo iz Šolskega sklada pomagali družini 
Reberšak za pokrivanje stroškov interneta.  
 
Barbara Kink je vprašala kakšne so informacije glede potreb po računalnikih, internetnih 
povezav v času šolanja na daljavo. Ravnateljica je odgovorila, da smo iz občine Brežice prejeli 
6 računalnikov, iz Zavoda za šolstvo 4 ključke za mobilni internet. Vse to smo predali 
družinam, ki so izkazale potrebo po tehnični pomoči. Prav tako smo iz šole posodili 8 
računalnikov in 5 tablic. Vseh težav dostopa do interneta nismo mogli rešiti. Največji 
problem je Dečno selo, Volčje, Sromlje, Pišece. O tem je šola obvestila tudi občino Brežice in 
jo pozvala k reševanju te problematike. 
Sklep: Člani Sveta staršev so zapisnik 1. redne seje soglasno potrdili z dvigom rok. 
 
 
K 2. točki 
Vodja vrtca Nataša Petelinc je pojasnila »Pravila ravnanja v Vrtcu Ringaraja pri OŠ Artiče v 
času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID-19«. Po novem imamo 6 skupin. Najmlajših 
je lahko 8, pri starejših 10 otrok. Razporeditev otrok v skupine je bila odvisna od časa prihoda 
otrok v vrtec. Starši upoštevajo pravila nošenja mask, razkuževanja rok, vzgojiteljice si 
večkrat umivajo roke, tudi otrokom, v igralnicah ni pralnih igrač, otroško igrišče se ne 



uporablja, igrače, ki so v igralnici se vsakodnevno razkužujejo, otroci se med skupinami ne 
družijo, veliko časa se preživlja zunaj, v umivalnici je samo ena skupina, v igralnici za mizo 
sedita le 2 otroka (varnostna razdalja), kosilo delijo vzgojiteljice. Vključenost otrok je 62 %, 
največ v občini Brežice. 
V kolikor bi obstajal sum na okužbo, je treba otroka takoj odstraniti. Starši ga odpeljejo 
zdravniku, če je sum potrjen, je potrebno obvestiti NIJZ in se potem držati njihovih navodil.   
 
Ravnateljica Vesna Bogovič je povedala, da je od ponedeljka, 18. 5. 2020 stanje v šoli 
drugačno. V oddelku je lahko le 15 učencev, kar pomeni delitev razreda na pol. Čisto vseh 
zahtev nismo mogli izvesti zaradi kadrovskega problema, zato smo po 14.00 združili prvi in 
drugi razred v podaljšanem bivanju. Čez dan ni druženja med učenci, malicajo v razredu, 
kuharice jo prinesejo do vrat, kosilo imajo v jedilnici, vsak otrok ima svoj stol z nalepko in 
imenom. Jutranje varstvo 1. razreda je v razredu, 2. in 3. razred v jedilnici, vsak za svojo 
mizo. Čistilke 2x dnevno razkužujejo kljuke, po šoli so razkužila, po hodnih so koridorji za 
hojo. Ker je otrok manj, se med seboj ne srečujejo. Telovadnica, knjižnica in garderobe se ne 
uporablja. Učenci so prvi dan prinesli vse kar potrebujejo za pouk v šolo, nič ne nosijo 
domov. Naročili smo 80 žog, da bo vsak otrok imel svojo, pri svoji mizi, naročili smo tudi 
podloge iz gume za sedenje na tleh. Ker je delo z maskami za učitelje zelo moteče in 
nevzdržno, pa še za delo je obrazna mimika zelo pomembna, smo se dogovorili, da se bomo 
držali razdalje ter imeli odprta okna in masko uporabljali, ko se učencu približamo. Prvi dan 
so bili nekateri učenci prestrašeni, vendar je do danes napetost upadla. V ponedeljek, 25. 5. 
2020 pričakujemo še devetošolce, za katere je pa nošenje maske obveza, razen pri pouku. 
Učenci bodo maske dobili v šoli. Učence-vozače smo obvestili, da morajo po navodilih 
prevoznika, morajo imeti masko ves čas na ustih. Obvestilo devetošolcem bo poslano v 
petek, 22. 5. 2020. Trudili se bomo, da bodo čim več časa zunaj. 
V drugem tednu prav tako pričakujemo učence, ki potrebujejo dopolnilni pouk, tiste, ki 
delajo slabo, so negativni ali ne delajo nič. Odpovedane so vse priredite, koncerti, izleti, tako 
da tudi valeta odpade. 
Predsednik Robert Furar je v imenu staršev pozdravil angažiranost, sodelovanje učiteljev kot 
ravnateljice v tem kriznem času. 
 
K 3. točki 
Ravnateljica je predstavila izbor delovnih zvezkov, ki so jih predlagali strokovni aktivi. 
Učbenike dobijo vsi učenci v šoli, strošek delovnih zvezkov je za 1., 2. in 3. razred brezplačen, 
krije ga država, strošek delovnih zvezkov za ostale razrede krijejo starši. V šolskem letu 
2020/21 smo na novo dodali naslednje delovne zvezke. Vzrok za povečanje števila delovnih 
zvezkov je zaradi  možnosti, da se v jeseni spet pojavi epidemija in se šola dela na daljavo. 

 matematika za 8. in 9. razred, 

 kemija za 9. razred ter 

 naravoslovje za 6. in 7. razred. 
Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil seznam in cene delovnih zvezkov za šolsko leto 
2020/21 po predlogu ravnateljice. 
 
K 4. točki 
Ravnateljica je povedala, da bo gradnjo vrtca izvedel CGP Novo mesto. Trenutno teče izbor 
za izvajalca vrtin. Prijavil se je samo eden, ki pa ima višjo ceno od pričakovane, zato se 
pogajajo. 



Irena Munič Zorko je vprašala kaj bo z devetošolci in letošnjem fotografiranjem. Ravnateljica 
je odgovorila, da se bo pozanimala, kakšne so možnosti, da se fotografiranje izvede. 
 
Predsednik Sveta staršev Robert Furar se je prisotnim zahvalil za sodelovanje ter zaključil 
sejo ob 18.10. 
 
Datum: 22. 5. 2020  
Številka: 900-2/2020-2 
 
    Zapisala:       Predsednik Sveta staršev: 
Katja Ivanović                          Robert Furar 


