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Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični 

Šentvid pri Stični 46 

1296 Šentvid pri Stični 

Telefon: 01 78 87 802 

E-pošta: info@osferdavesela.si 

Številka: 11-ZSS3/2020-21 

Datum: 23. 6. 2021 

ZAPISNIK 
3. seje Sveta staršev Osnovne šole Ferda 
Vesela Šentvid pri Stični v šolskem letu 

2020/2021  

Datum in ura: 23. junij 2021 ob 18:00 

Lokacija: avla Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 

Prisotnost 

Predstavniki 

oddelkov: Darinka Grabljevec, Jasna Baloh, Barbara Slapnik, Darija Koporc, Robert 

Koritnik, Tadeja Lampret Kastelic, Alenka Štritof Likar, Darja Čelik, Albin 

Verbič in Jelka Pečjak 

Opravičeni: Vito Meško, Jožica Fajdiga, Frida Bijec, Ivanka Potokar, Rok Štrempfelj, Tadeja 

Kovačič, Polona Verbič in Boris Sadar 

Neopravičen: Jože Rus 

Ostale prisotne: Angelca Mohorič, ravnateljica, 

Jelka Rojec, pomočnica ravnateljice, in 

Liljana Turk, zapisnikarica 

Po pregledu navzočnosti je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 10 članov, s čimer je bila 

zagotovljena sklepčnost dela sveta staršev. 
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Dnevni red 

1. Poročilo izbora nastanitev šole v naravi 

2. Realizacija učnih vsebin v šolskem letu 2020/2021 

3. Beseda predstavnikom oddelkov 

4. Poročilo o usklajevanju poslovnika 

5. Razno 

G. predsednik Robert Koritnik je navzoče seznanil z dnevnim redom, ki so ga člani prejeli po 

navadni in tudi po elektronski pošti. 

Ob tem je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer: 

• spremembo besedila 4. točke v Poročilo o usklajevanju poslovnika in njegov sprejem in 

• zamenjavo 3. in 4. točke, da se na seji najprej opravijo predpisane glasovalne formalnosti. 

Člani sveta staršev so se s spremembama strinjali in z dvigom rok soglasno potrdili novi dnevni 

red. 

Novi dnevni red 

1. Poročilo izbora nastanitev šole v naravi 

2. Realizacija učnih vsebin v šolskem letu 2020/2021 

3. Poročilo o usklajevanju poslovnika in njegov sprejem 

4. Beseda predstavnikom oddelkov 

5. Razno 

Poročilo izbora nastanitev šole v naravi 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je predstavila: 

• primerjavo lokacij poletne plavalne šole v naravi (priloga 1), 

• primerjavo lokacij za izvedbo zimske šole v naravi (priloga 2). 

G. Roberta Koritnika je zanimalo, ali veljajo v vseh domovih CŠOD enake cene bivanja. 

G. Albin Verbič je želel vedeti, kdo krije stroške bivanja učiteljev spremljevalcev. 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je odgovorila: 

• Za šole in druge izvajalce programov s področja vzgoje in izobraževanja veljajo za vse 

domove CŠOD enake cene. 

• Stroške plačila učiteljev spremljevalcev financira MIZŠ, stroški bivanja in dodatki 

(dežurstvo, stalna pripravljenost, terenski dodatek) pa so všteti v ceno programa. 

SKLEP: Člani sveta staršev so z dvigom rok soglasno sprejeli poročilo šole o izboru lokacij 

in nastanitev šol v naravi. 

Realizacija učnih vsebin v šolskem letu 2020/2021 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je poročala, da je učiteljem kljub pričakovanju precejšnjih razlik 

v znanju učencev ob povratku v šolski prostor uspelo nadoknaditi snov in zmanjšati primanjkljaje 

pri učencih. V ta namen so učitelji kontinuirano spremljali delo posameznih učencev, jih 
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vključevali v dopolnilni pouk in še izdatneje pomagali z dodatnimi razlagami vsebin. Razredniki 

in učitelji so bili stalno v stiku s starši. Učitelji so izvedli tudi več sestankov učiteljskega zbora, na 

katerih so natančneje analizirali napredek in težave učencev. 

Ob koncu šolskega leta je kljub težkemu stanju pri večini predmetov predelana vsa učna snov, a 

žal ni dovolj utrjena. Učitelji bodo zato snov na začetku naslednjega šolskega leta z učenci ponovili 

in utrjevali. Podobno kot že v lanskem šolskem letu bodo nepredelane vsebine pri predmetih 

umestili v letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) za naslednje šolsko leto. Začetek šolskega leta 

2021/2022 bo tako namenjen poglobljenemu utrjevanju znanja. 

Na razredni stopnji so učitelji učencem posredovali vso snov. Na predmetni stopnji pa je nekaj 

manjših odstopanj od načrtovanih vsebin pri kemiji, matematiki, fiziki, geografiji, domovinski in 

državljanski kulturi in etiki ter glasbeni umetnosti. Nepredelano snov bodo vključili v LDN za 

naslednje šolsko leto. 

SKLEP: Člani so z dvigom rok soglasno sprejeli poročilo o realizaciji učnih vsebin in 

dodatnih prilagoditvah LDN v naslednjem šolskem letu. 

Poročilo o usklajevanju poslovnika in njegov sprejem 

Poslovnik ureja pripravo, način in organizacijo dela Sveta staršev Osnovne šole Ferda Vesela 

Šentvid pri Stični ter ostale zadeve, ki so pomembne za delo in odločanje sveta staršev. 

Člani sveta staršev so se na podlagi pomanjkljivosti v vsebini obstoječega poslovnika in na podlagi 

preteklih iniciativ odločili za posodobitev poslovnika sveta staršev. V delovno skupino so bili 

povabljeni vsi člani sveta ter ga. ravnateljica. Poleg ge. ravnateljice so se odzvali tudi člani: ga. 

Alenka Štritof Likar, g. Albin Verbič, g. Vito Meško in g. predsednik Robert Koritnik. 

Prvi osnutek poslovnika je predsednik pripravil na podlagi obstoječega in vzorčnega poslovnika 

ZASSS in ga dal v skupno rabo članom preko spletne storitve Google Docs. Z namenom pregleda 

in uskladitve besedila se je delovna skupina sestala dvakrat preko videokonference, in sicer 25. 

maja in 18. junija. Ves čas so imeli vsi člani z Googlovim osebnim računom možnost komentiranja 

in popravkov neposredno v dokumentu, vsi ostali pa na podlagi poslanih dokumentov vmesnih 

različic preko elektronske pošte. 

Besedilo, ki je bilo usklajeno 18. junija, so člani sveta staršev 21. junija prejeli po elektronski pošti. 

Po tem datumu so bile v poslovnik vnešene še tri spremembe, ki jih je predsednik predstavil in 

obrazložil njihovo smotrnost. Končno besedilo teh sprememb so člani uskladili na seji: 

1. V 27. členu (volilna komisija) se spremeni besedilo v stavku o številu članov komisije: prej 

Volilno komisijo sestavljajo trije člani Sveta staršev, ki s sodelovanjem soglašajo, potem 

Volilno komisijo sestavljajo glede na potrebe volitev dva ali trije člani Sveta staršev, ki s 

sodelovanjem soglašajo. 

2. V prvi odstavek 27. člena se ne glede na določilo 17. člena o pristojnostih ravnatelja na 

koncu doda stavek Kadar se voli predsednika, člane volilne komisije lahko skladno s 

prejšnjim stavkom predlaga ravnatelj. 

3. V 29. členu (neodločen izid volitev) se za namen poenostavitve volitev doda poleg žreba 

še konsenz, pri čemer je postopek konsenza opisan v drugem odstavku: Izvolitev s 

konsenzom se doseže med kandidati z neodločenim izidom, pri čemer lahko kandidat odstopi 

od izvolitve v prid drugega ali pa utemelji svojo izvolitev z namenom, da od izvolitve 
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odstopijo ostali kandidati. Utemeljitev izvolitve za določenega kandidata lahko poda tudi 

katerikoli član Sveta staršev ali ravnatelj. 

SKLEP: Člani sveta staršev so z dvigom rok soglasno potrdili in sprejeli novi poslovnik 

sveta staršev, ki glede na vsebino prične veljati 24. junija 2021. Z istim dnem preneha 

veljavnost obstoječega poslovnika. 

Beseda predstavnikom razredov 

• 1. a: Starši so se zahvalili razredničarki ge. Anji Praznik in drugi učiteljici ge. Martini 

Ratajec za dobro delo in lep odnos z njihovimi otroki. 

Predstavnica 1. a-oddelka se je kot mama devetošolca zahvalila tudi za čudovito zaključno 

prireditev, valeto, z lepimi in čustvenimi trenutki. 

• 2. a: Učenci so kljub zaskrbljenosti nekaterih staršev dobro sprejeli trikratno menjavo 

učiteljic. Vzgojno-izobraževalno delo je potekalo nemoteno. 

• 6. b: Starši z učenci za konec šolskega leta pripravljajo posebno zahvalo razredničarki za 

njen trud. 

• 7. b: V oddelku se je pojavila učna problematika. Učenci so pri (predvsem pisnem) 

ocenjevanju v zadnjem mesecu dosegali podpovprečne rezultate, zato je bil sklican izredni 

roditeljski sestanek. S pomočjo učiteljice ge. Nine Pavlin so bile težave rešene. 

Razno 

1. Ga. Alenka Štritof Likar je povedala, da je bilo v pripravo novega poslovnika sveta staršev 

vloženega veliko dela. Še posebej se je zahvalila g. predsedniku Robertu Koritniku in 

pozvala vse navzoče k aplavzu. 

G. predsednik Robert Koritnik se je zahvalil vsem članom ožje delovne skupine, vsem 

drugim članom sveta staršev, ki so pregledovali poslovnik, in tudi ge. ravnateljici Angelci 

Mohorič za ves vloženi čas in trud, ki so ga skupaj namenili novemu poslovniku. Rezultat 

je zato mnogo boljši, kot bi bil v primeru, če bi to delo opravil posameznik. 

2. Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je izpostavila tri stvari: 

• Učencem 7., 8. in 9. razredov bodo iz sklada za material za tehniko in tehnologijo 

vrnjeni 4,00 €. Devetošolci so ta sredstva porabili za valeto, 7. in 8. razredi pa bodo 

z njimi v naslednjem šolskem letu krili stroške dnevov dejavnosti. V šolskem letu 

2021/2022 bodo tako za material za tehniko in tehnologijo (8,00 €) prispevali le 

šestošolci, kot je bilo navedeno tudi na sprejetem seznamu učnih gradiv za šolsko 

leto 2021/2022. 

• S 1. 9. 2021 se bo spremenila cena šolske malice, in sicer z 0,80 € na 0,90 €. V to 

ceno bo vključeno tudi sadje, ki ga bodo učenci dobili dvakrat do trikrat tedensko 

pri malici ali kosilu. 
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• Zaradi vzgojnih težav v oddelkih 5. razredov je za šolsko leto 2021/2022 

predvidena izredna normalizacija. Oblikovanje oddelkov bo potekalo po 

predpisanih smernicah, pri tem pa bodo sodelovali učitelji in šolska svetovalna 

služba. Tako naj bi se zmanjšale težave in izboljšala kvaliteta vzgojno-

izobraževalnega dela. 

3. G. Albin Verbič je izrazil željo, da se v naslednjem šolskem letu sestavi komisija za šolsko 

prehrano, v kateri bo več članov sveta staršev in ki bo dajala mnenja in predloge o šolski 

prehrani. Podlago za to vidi v novem poslovniku, v poglavju o delovnih skupinah. 

G. predsednik Robert Koritnik je odgovoril, da to komisijo šola že ima in da v njej interese 

staršev zastopa g. Rok Štrempfelj. Predsednik želi, da sta v tej komisiji zastopana dva 

predstavnika staršev, zato prosi vodstvo šole, da preveri, koliko predstavnikov staršev v 

komisiji za šolsko prehrano določa Zakonu o šolski prehrani. 

ODGOVOR: Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je dejala, da se zaradi izrednih razmer 

(epidemije) komisija v letošnjem šolskem letu ni sestala. Bila pa je izvedena anketa, 

s katero sta se preverjala stopnja zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano 

ter izvajanje dejavnosti, s katerimi spodbujamo kulturo prehranjevanja. Analiza 

ankete bo predstavljena v naslednjem šolskem letu. 

4. G. predsednik Robert Koritnik je izpostavil, da je v novem poslovniku, ki stopi v veljavo 

24. 6. 2021, opredeljeno, da se na zadnjem sestanku sveta staršev v tekočem šolskem letu 

izvoli člana, ki bo staršem prvošolcev na prvi šolski dan v novem šolskem letu predstavil 

delo sveta staršev ter naloge in dolžnosti predstavnika staršev oddelka. Delo sveta staršev 

je dobro le toliko, kolikor so aktivni njegovi člani. 

G. predsednik Robert Koritnik se je javil, da prvi šolski dan sam pozdravi prvošolce in 

njihove starše. Člani sveta staršev so s predlogom soglašali. 

5. G. predsednik Robert Koritnik je glede na datum te seje izpostavil, da bi kljub počitnicam 

zapisnik uskladili in sprejeli pred naslednjim šolskim letom. Usklajevanje bo potekalo na 

enak način kot do sedaj, sprejem pa bo predsednik izvedel dopisno, kot je to že praksa. 

Člani sveta staršev so se s predlogom strinjali. 

Zaključek 

Sestanek je bil zaključen ob 19:40. 

 

Zapisala Predsednik sveta staršev 

Liljana Turk Robert Koritnik 

  

 

 

Priloga 1: Primerjava lokacij poletne plavalne šole v naravi 

Priloga 2: Primerjava lokacij za izvedbo zimske šole v naravi 


