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SVET STARŠEV 

Z A P I S N I K 

3. sestanka Sveta staršev, ki je bil v četrtek, 20. maja 2021, ob 18. uri v jedilnici OŠ Velika 

Nedelja. 

 

Prisotni člani Sveta staršev: Drago Plečko, Mateja Kirič, Mario Staroverški, Marina Roškar, 

Barbara Meško, Tanja Krabonja, Maja Cizerl, Alenka Lah 

Drugi prisotni: Stanislav Bezjak, ravnatelj; Marijan Škvorc, pomočnik ravnatelja; Vanja Bokša, 

tajnica VIZ 

Opravičeno odsotni: Adrijana Ozmec, Jasna Čurin, Sabina Majcen, Maja Ozmec, Martina 

Hebar, Valentina Šoštarič, Nina Bromše, Mirjana Jurša, Aleksandra Meško, Silva Mori, 

pomočnica ravnatelja za vrtec 

Odsotni: Simona Kosi, Željko Krabonja, Helena Dominko, Aleksandra Brlek, Mitja Muhič 

 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav predsednice Sveta staršev 

2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev z dne, 17. 12. 2020 

4. Potrditev izbora delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/2022 

5. Predlogi Sveta staršev za LDN 2021/2022 

6. Akcija zbiranja papirja oktober 2021 

7. Mnenja in pobude staršev 

8. Tekoče zadeve 

9. Razno 

 

Ad 1 

Predsednica Sveta staršev gospa Barbara Meško je pozdravila navzoče člane Sveta staršev. 

 

Ad 2 

Predsednica je ugotovila, da je na seji od dvaindvajsetih članov prisotnih osem članov in s tem 

Svet staršev ni sklepčen. Predsednica je pojasnila, da po Poslovniku Sveta staršev lahko Svet 

nadaljuje s sejo, če je po 30 minutah prisotnih vsaj ena tretjina članov. Po preteku 30 min je 

predsednica ugotovila, da je prisotnih osem članov, kar predstavlja eno tretjino, ter nadaljevala 

s sejo Sveta staršev. Predsednica je dala na glasovanje dnevni red. Prisotni so sprejeli 

SKLEP 03/1: Soglasno se sprejme dnevni red tretje seje Sveta staršev. 
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Ad 3 

Predsednica Sveta staršev je dala na glasovanje zapisnik prejšnje seje Sveta staršev z dne, 17. 

12. 2020, ki so ga člani Sveta staršev prejeli po elektronski pošti. 

SKLEP 03/2: Soglasno se potrdi zapisnik prejšnje seje Sveta staršev z dne, 17. 12. 2020. 

 

Ad 4 

Člani Sveta staršev so z vabilom na sejo prejeli tudi predlog izbora delovnih zvezkov za šolsko 

leto 2021/2022, kot so ga predlagali strokovni delavci. Prejeli so tudi skupno ceno delovnih 

zvezkov po posameznih razredih in kratko obrazložitev strokovnih delavcev, zakaj predlagajo 

določen delovni zvezek. 

 

Predsednica je povedala, da jo veseli, da so k izbiri delovnih zvezkov zapisane obrazložitve 

strokovnih delavcev o izbiri le-teh. 

 

Član Sveta staršev je pripomnil, da so pri enakih delovnih zvezkih enake obrazložitve. 

Ravnatelj pojasni, da ima učitelj delovni zvezek iste založbe za učence od 6. do 9. razreda in s 

tem tudi enako obrazložitev o delovnem zvezku.  

 

Člani se strinjajo, da se ob spremembi delovnega zvezka, zapiše obrazložitev, zakaj se je 

strokovni delavec odločil zamenjati delovni zvezek. 

 

Ravnatelj je prisotne seznanil, da je v lanskem letu lokalni časopis naredil raziskavo cen 

delovnih zvezkov v šolah iz našega območja. Od 34 šol, je bila naša šola na 4. mestu kot 

najcenejša pri izbiri delovnih zvezkov. 

 

Članica Sveta staršev je povedala, da jih veseli, da učenci delovne zvezke skoraj v celoti rešijo. 

 

Prisotni člani Sveta staršev so sprejeli  

SKLEP 03/3: Soglasno se potrdijo delovni zvezki za šolsko leto 2021/2022. 

 

Ad 5 

Ravnatelj je povedal, da želi, da se novo šolsko leto načrtuje skupaj z šolo, učenci in straši. Želi 

da je Letni delovni načrt skupni izdelek. Upoštevane bodo želje učencev in mnenja staršev. 

Učenci so na razrednih skupnostih že oddali predloge (šola v naravi, ekskurzije, prehrana, dnevi 

dejavnosti …). Ravnatelj bo vesel predlogov staršev za nadstandardni program, ki jih lahko 

pošljete na elektronski naslov šole o-vn.mb@guest.arnes.si . V mesecu septembru je še možnost 

zbiranja predlogov za pripravo Letnega delovnega načrta (nadstandardni program). 

 

Predsednico Sveta staršev veseli, da se ve rok, do kdaj se zbirajo predlogi za nadstandardni 

program. 
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Člani Sveta staršev so zaskrbljeni glede izvedbe nadstandardnih programov in posledično 

finančne stiske, ki jo lahko utrpijo starši, zaposleni v podjetju, ki se zapira. Ravnatelj pojasni, 

da na šoli nimamo informacije kater starši so zaposleni v tem podjetju, vendar pa učitelji in 

razredniki prepoznajo finančno stisko učencev, kjer jim pomagamo s pomočjo šolskega sklada. 

Ravnatelj pove, da smo na humanitarnem področju zelo aktivni. 

 

Članica Sveta pove, da bi bila vesela, če bi se kakšen razred udeležil tradicionalnega fašenka v 

Ormožu. 

 

Ad 6 

Ravnatelj je prisotnim povedal, da je na sestanku Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Velika 

Nedelja bila predstavljena ideja o veliki akciji zbiranja starega papirja v mesecu oktobru. 

Vaščanom KS Velika Nedelja in KS Podgorci bi poslali vabila, da bi zbirali star papir. V akcijo 

bi vključili učence, starše, zaposlene, vaščane, predstavnike KS in po potrebi še gasilce. Papir 

bi odpeljali na zbirno mesto pri Veliki Nedelji in v Podgorcih. 

 

Člani Sveta staršev pozdravljajo idejo, predlagajo pa, da bi se povedal točen namen zbiranja. 

 

Član Sveta staršev je podal predlog, da bi pri zbiralnih akcijah šola organizirala sprotno 

beleženje zbranih količin. 

 

Ad 7 

Člana Sveta staršev zanima, kako ravnamo v primeru, če si učenec strga masko. Ravnatelj 

pojasni, da si gre v tajništvo po novo. 

 

Svet staršev zanima, kakšen je postopek, če učenec ne želi nositi maske? Ravnatelj pove, da na 

šoli nimamo takega primera. Ravnatelj je povedal, da strokovni delavci redno opozarjajo učence 

o pravilnem nošenju maske. V kolikor posamezni učenec ne bi želel nositi maske, bi ravnatelj 

starše poklical na pogovor. 

 

Člana Sveta staršev zanima, ali si učenci med seboj lahko posojajo stvari. Ravnatelj pojasni, da 

si ne smejo. Lahko pa grejo v tajništvo, kjer imamo šolske potrebščine (kulice, svinčniki, 

radirke, markerji, zvezki …), ki jih je doniral lokalni podjetnik. 

 

Ad 8 

Ni bilo razprave. 

 

Ad 9 

Člana Sveta staršev zanima, zakaj ni objavljenih več slik učencev na šolski spletni strani. 

Ravnatelj pojasni, da je zaradi covid-19 veliko prireditev odpadlo. Strokovni delavci so 
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obveščeni in se nalaganja fotografij poslužujejo. Fotografije se objavljajo na šolski spletni strani 

ter na Facebook strani. 

 

Član Sveta staršev je postavil vprašanje, ali je v času šolanja na daljavo, šola posojala 

računalnike na reverz? Ravnatelj pove, da je šola posojala učencem računalnike in računalniško 

opremo na reverz. Povedal je, da so računalniki prišli nazaj v takem stanju, kot so si jih učenci  

izposodili. Ravnatelj je prisotne še obvestil, da je šola v dveh humanitarnih akcijah pridobila 

13 računalnikov, ki smo jih posodobili in jih podarili učencem v trajno last.  

 

Član Sveta staršev predlaga, da bi za izposojo računalnikov in računalniške opreme starši 

plačali obrabnino, tako kot se bo plačala za izposojo smučarske opreme. Ravnatelj pojasni, da  

večino računalnikov in računalniške opreme dobimo iz projekta SIO2020, ki se financira iz 

evropskih sredstev in zaračunavanje obrabnine ni dovoljeno. Ravnatelj tudi pove, da imamo 

zadnja leta zelo dobro IKT opremo. 

 

Na vprašanje kako se je nabavila smučarska oprema, ravnatelj pove, da iz sredstev šolskega 

sklada OŠ Velika Nedelja. 

 

Članica Sveta staršev pove, da so učenci v šoli nezadovoljni s šolsko prehrano. Ravnatelj pove, 

da se s šolsko prehrano veliko ukvarjamo, da bi jo izboljšali. Pogovoril se bo z vodjo kuhinje. 

Ravnatelj pove, je da zaradi navodil NIJZ, tudi prilagojen način prehranjevanja. Velik problem 

predstavljajo tudi bolniške odsotnosti v kuhinji. Član Sveta staršev meni, da so otroci izbirčni 

in je tudi to eden izmed razlogov, zakaj učenci prihajajo domov lačni. Ravnatelj pove, da si 

vsak učenec lahko pride po repete, saj je hrane vedno dovolj in noben učenec domov ne bi smel 

priti lačen. 

 

Članica Sveta staršev pove, da učenci zaradi krajšega časa za kosilo, nimajo časa, da bi si šli po 

repete. Ravnatelj pojasni, da imajo učenci, kljub temu, da se ura začne 12.10, pravico za kosilo 

od 12.00 do 12.20. Pove, da bo strokovne delavce še enkrat obvestil, da morajo tolerirati 10 

min zamude pri uri in učencev ne smejo vpisati.  

 

Člana Sveta staršev zanima, ali učitelji med poukom nosijo maske. Ravnatelj pojasni, da mask 

ne nosijo (boljša slišnost učencev, ko učitelj predava), če vzdržujejo varnostno razdaljo, ko pa 

se učencu približajo, pa imajo masko. 

 

Na vprašanje ali je bralna značka podaljšana, ravnatelj pove, da je, vendar bo datum do katerega 

učenci lahko opravijo bralno značko sporočil članom Sveta staršev. Bralna značka je podaljšana 

do 14. 06. 2021. 
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Člane Sveta staršev zanima, ali bodo izpeljane zaključne ekskurzije. Ravnatelj pove, da bodo 

vsi učenci, vključno z 9. razredom šli na ekskurzije. Zaključna ekskurzija za učence od 1. do 8. 

razreda bo 22. 06. 2021. Za učence 9. razredov bo zaključna ekskurzija 04. 06. 2021. 

 

Na vprašanje ali se bodo relacije zaključnih ekskurzij kaj spremenile, ravnatelj pove, da ta 

možnost obstaja, vendar se morajo o izvedbi zaključnih ekskurzij najprej dogovoriti strokovni 

delavci. 

 

Člani Sveta staršev predlagajo, da se na naslednji seji da na dnevni red točko Sprememba 

Poslovnika Sveta staršev: potrditev zapisnika redne seje preko korespondenčne seje. 

 

Predsednica Sveta staršev Barbara Meško se je zahvalila za sodelovanje. Po devetih letih se 

poslavlja kot predsednica Sveta staršev. Pove, da šola dela dobro in da je z novim vodstvom 

šole zelo zadovoljna, saj je šola zelo odprta za sodelovanje. 

 

Ravnatelj se je v imenu vseh zaposlenih zahvalil staršem za vso pomoč učencem pri 

izobraževanju na daljavo. Zahvalil se je za vse pripombe in pobude, ter konstruktivne debate 

na sejah. Ravnatelj se je gospe predsednici zahvalil za dobro vodenje sej, za predsedovanje 

Svetu staršev vseh 9 let in konstruktivne ter argumentirane predloge. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.15 uri. 

 

 

 

Zapisala:         Predsednica Sveta staršev: 

Vanja Bokša        Barbara Meško 
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