
Z A P I S N I K 

1. seje Sveta staršev, ki je bila 26. 9. 2019 
ob 18.00 v zbornici OŠ Artiče 

 

 
Prisotni: Sonja Pangarčič, Romana Zorko, Robert Furar, Tatjana Panjan , Petra Kavčič, Maša 
Lileg-Senica, Marjetka Pernišek, Saša Frelih, Barbara Srečković Žlak, Mojca Iljaš, vodja vrtca 
Natalija Petelinc in ravnateljica Vesna Bogovič. 

Opravičeno odsotni: Jure Bostele, Damir Kovačič, Barbara Kink, Karmen Pfeifer Lapuh, 
Mateja Bogovič, Irena Munič Zorko in Romana Kovačič. 
 
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 

2018/19 
6. Letni delovni načrt, Vzgojni načrt za šolsko leto 2019/20 ter Pravila šolskega reda 
7. Imenovanje predstavnikov staršev  v upravi odbor Šolskega sklada 
8. Imenovanje predstavnikov staršev v skupino za prehrano 
9. Razno 

 

 
K 1. točki 
Ravnateljica je prisotne pozdravila in ugotovila sklepčnost. Od sedemnajstih članov je bilo 

prisotnih 10 (deset).  
 
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 Marjetko Pernišek. Mandat novoizvoljenih 
članov je eno leto.  

 
K 3. točki 
Ravnateljica je predala besedo novoizvoljenemu predsedniku Robertu Furarju, ki je prebral 
dnevni red. Ravnateljica je dodala, da se sedma točka preimenuje v Šolski sklad, kajti 

predstavniki so že bili izvoljeni na zadnji seji. 
Sklep: Novo predlagani dnevni red so člani Sveta staršev soglasno potrdili z dvigom rok. 
 
K 4. točki 

Člani so zapisnik prejšnje (3.) redne seje prejeli po elektronski pošti. Pripomb ni bilo. 
Sklep: Člani Sveta staršev so zapisnik 3. redne seje soglasno potrdili z dvigom rok. 
 

 



K 5. točki 

Poročilo o uresničevanju LDN in vzgojnega načrta za šolsko leto 2018/19: predsednik je 
besedo predal ravnateljici, ki je izpostavila nekaj točk iz poročila. Ravnateljica je povedala, da 
smo LDN izvedli v celoti. Šolo je obiskovalo 244 učencev in vrtec 83 predšolskih otrok. V šoli 

smo se držali  načrta devetletke, vrtec je deloval po metodologiji Korak za korakom.  
V šoli so vsi učenci napredovali v višji razred (100 %), povprečna ocena je 4,31, v katero so 
vključeni obvezni in neobvezni izbirni predmeti, ki to oceno tudi deloma zvišujejo. NPZ so 
ostali nekje na nivoju slovenskega povprečja. Najslabše ocenjenjena je bila likovna umetnost  

v 9. razredu, ki je bila za nas prvič v sklopu NPZ-jev. Naredili smo natančno analizo od razreda 
do razreda, od učenca do učenca.  
Na šoli je bilo 20 učencev s posebnimi potrebami in 23 nadarjenih. 
Tekmovanja: prejeli smo 10 srebrnih in tri zlata državna priznanja (Logična pošast). Na 
športnem področju smo se udeleževali vseh tekmovanj z žogo in atletskih tekmovanj. 
Izpostavila je dosežek v košarki, kjer so se fantje uvrstil v četrtfinale na državnem prvenstvu. 
Na kulturnem področju se lahko pohvalimo z izjemnimi uspehi otroške folklorne skupine, 
mlajše in starejše, ki sta prejeli srebrno ter starejša tudi zlato priznanje. Mladinski pevski 

zbor je prejel priznanje in se uvrstil na regijski nivo. Šola sodeluje še v večjih projektih (npr. 
Eko šola in vrtec, Zdrava šola, Podjetna 9-ka, Noč branja, Semena sprememb, 
Medgeneracijsko branje, Tkemo vezi  idr.), 3. razred je sodeloval pri projektu Živim zdravo v 
sodelovanju s podjetjem Hofer in Medex ter dobili 1000 evrov denarne nagrade, od 
predvidenih taborov smo izvedli oba planirana, in sicer folklorni in planinski tabor. 
V vrtcu je prednostna naloga optimalen razvoj otroka, dnevna rutina in navajanje na 
samostojnost. Sodelovali smo v ustaljenem projektu eko šole in vrtca, vzgojiteljice so svojo 
prakso predstavljale tudi na mednarodnem posvetu. 

Akcija zbiranje starega papirja: zbrali smo 21 ton starega papirja. Sredstva od prodaje starega 
papirja gredo del v šolski sklad, del za fotokopiranje ter del za nagrade učencem po oddelkih.  
Humanitarne akcije: zbiranje zamaškov, tonerjev, zvezkov za Karitas.  

Šola v naravi: na različne teme je bila izvedena v 2., 3.,  5., 7. in 8. razredu. 
Akcija Dedek Mraz: s pomočjo staršev smo uspešno izvedli tudi to akcijo.  
 
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, učenci so poškodovali 
stvari, škodo so poravnali. Probleme razrešujemo skupaj z učenci in njihovimi starši, 
psihologi. Občasno sodelujemo s policijo in Centrom za socialno delo. V lanskem šolskem 
letu je bil izrečen 1 opomin. Seveda pa so bili opaženi tudi zelo uspešni učenci, ki so bili ob 

koncu šolskega leta nagrajeni s knjižnimi nagradami. 
 
Prostorski in materialni pogoji: niso primerni in v prihodnjih letih pričakujemo obljubljeno 
sanacijo. Še vedno imamo vrtec na drugi lokaciji. Vrtec naj bi se začel graditi spomladi. Do 

takrat ostajamo v trenutnih prostorih, ki jih vzdržujemo. 
 
Izvedli smo akcijo varno v prometu, Teden mobilnosti, kjer smo cel teden hodili peš iz 
Spodnje Pohance in Dečnega sela. Okoli varnosti naših šolarjev v prometu smo opazili 

nevarnosti, o katerih bomo obvestili krajevno skupnost, policijo in občino. Vse pa zapisali v 
Prometno-varnostnem načrtu, ki ga vsako leto posodabljamo. 
 



Predsednik Robert Furar je vprašal, kako kaže s šolskih sadovnjakom. Ravnateljica je 

odgovorila, da so jablane podrte, korenine izruvane. Dogovarjamo se z arhitektko Matejo 
Brence, da bo naredila idejni projekt za učilnico na prostem. Učitelji bi radi izvajali pouk 
zunaj, na prostem. Dogovarjamo se že z občino, kontaktirali smo Katjo Pongračič. V pripravi 

je kar nekaj idej, kako bo pa na koncu, še ne vemo. 
 
Predsednik Robert Furar je vprašal kako je z domačimi nalogami. Že lansko leto smo govorili 
o njih, kako imamo to letos urejeno. Ali je možno, da za tiste, ki jo radi delajo, dobijo več 

naloge. Ravnateljica odgovarja, da domačo nalogo da učitelj in je to v njegovi pristojnosti, da 
jo pregleda in se o njej pogovorijo. Perniškova je predlagala, da naj učenci ob nerednem 
opravljanju domačih nalog dobijo delovne naloge npr. pobiranje smeti.  
 
Poročilo o uresničevanju LDN in vzgojnega načrta šolskega leta 2018/19 sta Prilogi 1 in 2 
zapisnika. 
Sklep: Člani Sveta staršev so z dvigom rok potrdili Poročilo LDN in vzgojnega načrta 
2018/19.  

 
K 6. točki 
LDN za šol. leto 2019/20: 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 241 učencev v dvanajstih oddelkih in 
79 predšolskih otrok v vrtcu. Do novega leta bo vrtec poln. Vsi, ki se bodo vpisali naknadno, 
bodo na čakalni listi. Ko oziroma če jih bo dovolj, bomo zaprosili občino za polovični oddelek. 
Opredelili smo vse dejavnosti, projekte, sodelovanje z drugimi institucijami, skrbimo za 

okolje. Trenutno zbiramo vloge za statuse. Izvedli bomo šole v naravi v 2., 3., 5., 7. in 8. 
razredu. Držali se bomo ustaljenih projektov Eko šola in vrtec, Zdrava šola. V vrtcu smo 
uvedli Zdrav vrtec, kjer bomo spodbujali zdrav način prehranjevanja, gibanja.  

V šoli smo se prvič lotili trajnostne mobilnosti, ki smo jo zaključili z dnevom šole, ki je bil v 
soboto, 21. 9. 2019. Dan je bil zelo lep, pester, bogat, doživet. Tudi starši, tisti, ki so bili 
prisotni, so bili zadovoljni. Delali smo v soboto, da bi imeli v petek, 10. 4. 2020, pred 
velikonočnim ponedeljkom, prosto. Trudili se bomo, da zagotovimo medgeneracijsko pomoč 

med učenci, ki je zamrla. Učno pomoč bi radi zopet spodbudili, kajti veliko je učencev, ki bi 
potrebovali takšno pomoč.  
Pravila šolskega reda: na novo smo dodali odvzem mobitela učencem. Ravnateljica pokliče 
starše in ga pridejo iskat v tajništvo. Do sedaj smo jih vzeli in hkrati vrnili 5. 

 
Perniškova je vprašala, kako je z donacijami glede interesnih dejavnosti. Telovadnica je dana 
v uporabo brezplačno, od staršev pa klubi računajo članarino in mesečni prispevek. 
Ravnateljica odgovori, da se z izvajalci podpiše pogodba, v kateri je zapisano, da lahko 

donirajo v šolski sklad. Nekateri dajo, nekateri ne. 
 
Predsednik Sveta staršev je vprašal, če je res, da letos ne bo bazarja. Ravnateljica odgovarja, 
da je temu res tako. V učiteljskem zboru je padla odločitev za kulturno popoldne pred novim 

letom, ker ga že dolgo ni bilo.  
 
Kavčičeva je vprašala, zakaj smo se odločili za delovno soboto glede na to, da sobote več niso 

delavne. Ravnateljica odgovarja, da je bilo glavno vodilo, da se nam en dan v letu pridruži 



čim več staršev. Ko smo dan načrtovali, še nismo vedeli, da bodo trgatve, pa vendar je 

manjkalo le 25 do 30 učencev. Perniškova je dodala, da je bila sobota zelo lepa. Furar je 
predlagal, da bi se Pešbus obdržal, če se le da. Pogovarjal se je z učitelji, ki so rekli, da so bili 
otroci čisto drugačni. Ravnateljica odgovarja, da so bili tudi učitelji zadovoljni, vendar je bil 

velik problem avtobus. Prihajali so prepozno, tako da prvo šolsko uro nismo mogli izvesti 
pouka. Perniškova dodaja, da so tudi otroci opazili, da je bilo pri Pešbusu udeleženih veliko 
učiteljev, kar je prav. 
 

Maša Lileg-Senica opozori, da v LDN piše, da je valeta 14. 6. 2020, v nedeljo. 
 
LDN 2019/20 je Priloga 3, Vzgojni načrt za šolsko leto 2019/20 Priloga 4 in Pravila šolskega 
reda Priloga 5 tega zapisnika.  
Sklep: Člani Sveta staršev so podali pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu, 
Vzgojnemu načrtu ter k Pravilom šolskega reda za šolsko leto 2019/20.  
 
K 7. točki – Šolski sklad: 

S strani staršev so izvoljeni Robert Furar, Romana Zorko in Mateja Bogovič. S strani šole 
Sonja Volk, Mojca Cerjak Ivanšek, Tjaša Verstovšek in Lucija Kevo. Mandat je štiri leta. 
Njihova naloga je, da obravnavajo vloge razrednikov ali svetovalne službe za posamezne 
učence socialno šibkih družin. Predlog je, da bi letos prvič povabili k doniranju tudi starše. 
Šolski sklad je namenjen le šoli in ne vrtcu. 
Sklep: Člani Sveta staršev so podali soglasje, da šola  izda položnice v novembru 2019 kar z 
zneskom 10,00 € in še enkrat spomladi (brez zneska ali z zneskom).  
 

K 8. točki: 
Vodja skupine za prehrano je Sandra Colarič, iz vrtca Katja Turšič Rožman, iz šole Natalija 
Vahčič in Lucija Kevo. Njihova naloga je, da pregledajo jedilnike, predlagajo  izboljšave, 

naredijo anketo, rezultate predstavijo staršem in učencem.  
Sklep: Člani Sveta staršev so v  skupino za prehrano soglasno predlagali dosedanjo 
predstavnico Barbaro Kink. Ker članica ni prisotna na seji, se bo v primeru njenega 
nestrinjanja z izvolitvijo izvedla korespondečna seja o novem članu. 

 
K 9. točki: 
Ravnateljica je pri tej točki predstavila akcijo DEDEK MRAZ. O akciji so predstavniki slišali že 
pri poročilu o LDN 2018/19. Letos bo obdaritev otrok 19. decembra, vzgojiteljice bodo 

pripravile igro za predšolske otroke. 
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 2 kino vstopnic. 
 

Predsednik Sveta staršev Robert Furar se je prisotnim zahvalil za sodelovanje ter zaključil 
sejo ob 19.40. 
 
Datum: 7. 10. 2019  

Številka: 900-6/2019-2 
 
    Zapisala:       Predsednik Sveta staršev: 

Katja Ivanović                         Robert Furar 


