
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA  

Gozdarska pot 11  

2390 RAVNE NA KOROŠKEM  

  

Datum: 14. 10. 2019  

  

Z A P I S N I K 

 

 

3. seje sveta staršev OŠ  Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, ki je bila v četrtek, 10. 

10. 2019, ob 17. uri, v učilnici št. 5. 

  

Prisotni: Miroslav Poberžnik (1.a), Barbara Knez (1.b), Tanja Sekalo (2.a), Andreja Štriker 

(3.a), Matic Knuplež (3.b), Tomaž Pečolar (4.a), Maja Gostenčnik Adamič (5.a), Katarina Lovko 

Kovačec (6.a), Boris Pandev (6.b), Mihaela Hafner (7.a), Vanja Šuler – namestnica člana (8.a) 

Vera Trafela (8.b). 

Izostanek so opravičili: Tina Lorenčič (4. b), Maja Pučelj Brunec (5.b), Petra Mihev (2.b), 

Aljoša Kamenik (9.a), Darinka Gologranc (7.b). 

Manjkajoči: Veronika Abrahama (5.c), Petra Steblovnik (8.a), Bojana Mager Kordež (9.a). 

Ostali prisotni: Jasna Bezjak Završnik (predsednica šolskega sklada),  

 

Dnevni red: 

1. pregled in potrditev sklepčnosti. 

2. pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda. 

3. Razrešitev članov sveta staršev, ki jim je prenehala funkcija. 

4. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

5. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/2019. 

6. Poročilo o delu šolskega sklada za leto 2018/2019. 

7. Razprava o realizaciji LDN za 2019/2020 

8. Seznanitev s cenami šolske prehrane. 

9. Razno. 

 

 

K 1) 

Predsednica je ugotovila, da so sklepčni in da lahko nadaljuje s sejo. 

 

K 2) 



Predsednica skupaj z navzočimi pregleda dnevni red. Navzoči niso imeli pripomb, zato so 

sprejeli naslednji  

 

1. sklep: Soglasno se potrdi predlagani dnevni red. 

 

K 3)  

Predsednica pove, da dosedanja predstavnika staršev devetih razredov, Kristijan Plesnik in 

Ingrid Sedar nimata več otrok v zastopanih razredih in pri tem predlaga da, se le-ta razrešita. 

Hkrati predlaga, da se potrdita tudi novo izvoljena predstavnika staršev prvih razredov. 

 

2. sklep: Kristijan Plesnik in Ingrid Sedar se razrešita kot predstavnika staršev devetih 

razredov. 

  

3 sklep: Barbara Knez in Miroslav Poberžnik se potrdita kot predstavnika staršev prvih 

razredov. 

 

K 4)  

Predsednica skupaj z navzočimi pregleda zapisnik in sklepe prejšnjih sej. 

 

4. sklep: Soglasno se potrdi zapisnik 2. seje Sveta staršev.  

  

 

K 5)  

Predsednica prebere poročilo o  realizaciji LDN za šolsko leto 2018/2019. 

Navzoči niso imeli pripomb in so sprejeli naslednji 

 

5. sklep : Soglasno se potrdi poročilo o realizaciji LDN za 2018/2019. 

 

K6)  

Predsednica šolskega sklada predstavi poročilo o delu šolskega sklada za leto 2018/2019. 

 

6. sklep: Člani se seznanijo in potrdijo poročilo o delu šolskega sklada 2018/2019. 

 

Predsednica šolskega sklada pove, da v skladu z navodili ministrstva ne sme biti plačilo sklada 

na položnici za prehrano. Pri tem predlaga, da bi se za šolski sklad še vedno varčevalo s 

prostovoljnimi prispevki staršev. 

  



Člani soglasno sprejmejo naslednji 

 

7. sklep: Za šolski sklad se bodo zbirali prostovoljni prispevki oziroma bo plačilo 

šolskega sklada izvedeno na posebnih položnicah.     

 

K7) 

Predsednica pozove navzoče člane, da podajo morebitne pripombe na pregledan LDN za 

šolsko leto 2019/2020.  

Navzočim članom se zdi, da so pedagoški delavci imeli premalo izobraževanj in predlagajo, 

da naj se učitelji pogosteje udeležujejo izobraževanj. Pri tem dodajo, da je veliko izobraževanj 

tudi brezplačnih, ki se izvajajo v popoldanskem času. Tudi teh bi se morali učitelji udeleževati. 

 

8. sklep: Soglasno se potrdi LDN za leto  2019/2020. 

 

9. sklep: Navzoči člani predlagajo tudi več izobraževanj s področja otrok s posebnimi 

potrebami in predlagajo, da se organizira predavanje Marka Juhanta  in predavanje 

Branke Jurišić. 

 

K8) 

Navzoči člani se seznanijo s spremembami cen šolske prehrane. 

 

 

K9) Razno: 

Navzoči člani izpostavijo nezadovoljstvo glede prvih roditeljskih sestankov. Težave se pojavijo 

pri starših, ki imajo na šoli več otrok  v različnih razredih, saj so roditeljski sestanki za vse 

razrede na isti dan ob isti uri. Starši na ta problem opozarjajo že več let zapored, zato želijo, 

da se v bodoče te zadeve uredijo. 

 

Starši nadaljujejo razpravo glede ažurnosti spletne strani in obveščenosti staršev in otrok.  

Pri tem izpostavijo, da so učenci in starši preko spletne strani niso obveščeni z informacijami 

glede prvega dne pouka predvsem za višjo stopnjo (6. razrede). Hkrati predlagajo tudi, da se 

na prvi šolski dan uvede jutranje dežurstvo učiteljev. 

Starši opozorijo, da na spletni strani šole, niti v drugih medijih ni bilo nobenega obvestila kdaj 

in kako so otroci prispeli v šolo v naravi na Kopah.  

Starši želijo, da se zapisniki Sveta staršev objavijo na spletni strani šole. 

V nadaljevanju razprave starši izrazijo željo otrok, da bi se ponovno uvedlo dežurstvo otrok in 

pri tem povedo, da večina drugih osnovnih šol dežurstvo otrok izvaja. 



Navzoče starše zanima zakaj prvošolci OŠ Prežihovega Voranca že več let zapored ne gredo 

na zaključni izlet? 

Starši izrecno poudarijo, da se ne strinjajo s pravilom glede odjave šolske prehrane, ki določa, 

da je potrebno prehrano odjaviti vsaj en delovni dan prej do 8. ure zjutraj. 

 

Navzoči člani soglasno sprejmejo naslednji 

10. sklep: Pripombe, mnenja, navedbe, itd… predstavnikov staršev se v zapisnike sveta 

Staršev ne pišejo po imenih in priimkih. Razen, kadar navzoči član/starš to izrecno 

zahteva oz. navede.    

 

Predsednica pove, da bo vprašanja in pobode posredovala ga. ravnateljici šole. 

 

    

Sejo smo zaključili ob 18.00. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                 Predsednica Sveta staršev: 

Sabina Krajinič Lozinšek, univ. dipl. prav.                               Vera Trafela, prof 

 


