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ZAPISNIK  1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV 

 

1. redna seja Sveta staršev je bila v torek, 27. 09. 2022, ob  18. uri v jedilnici Osnovne šole Franja Goloba 

Prevalje. 

Prisotni: Anja Osojnik Stopar, Barbara Žvirc, Ingrid Meh, Simon Pšeničnik, Tamara Ferlež, Polona 
Lodrant, Mateja Voler, Milena Potočnik, Vesna Verdnik, Marjeta Špiler, Martina Sušec Valentar, Ana 
Sirk Prislan, Sonja Koroš, Ivan Backović, Katja Stopar, Simona Grenko, Mojca Hrvatin, Senad Karić, Erika 
Fužir, Mojca Šušel, Darja Valenci, Darja Polajner, Lara Podržavnik, Damir Dugonić, Lucija Kumprej, Žiga 
Petek, Barbara Gostenčnik, Jure Ploder, Urška Poberžnik, Tina Ploder. 
Opravičeno odsotni: Tjaša Slatinšek, Andreja Marin. 
 
Ostali prisotni: ravnateljica dr. Andreja Tinta, pomočnica ravnateljice Milanka Janežič, ter učiteljica 
gospodinjstva Nika Kitek. Seji je prisostvoval predsednik Sveta zavoda Stašo Lodrant. 
 
 

DNEVNI RED: 
1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Izvolitev predsednika Sveta staršev, namestnika in zapisnikarja 
4. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
5. Pregled in potrditev LDN šole 
6. Predlogi in pobude 
7. Razno 
 

Ravnateljica šole dr. Andreja Tinta je pozdravila vse prisotne in se zahvalila za številčno udeležbo članov 

Sveta staršev, ter poprosila predstavnike posameznih razredov, da se predstavijo.  

Točka 1:      
Ravnateljica dr. Andreja Tinta ugotovi sklepčnost prisotnih članov Sveta staršev (Priloga). 
 
 
Točka 2:  
Ravnateljica dr. Andreja Tinta prebere dnevni red 1. redne seje, Svet staršev ga potrdi.  
SKLEP: Svet staršev je soglasno potrdil predlagani dnevni red 1. redne seje. 
 
 
 



Točka 3: 
Svet staršev je za predsednika Sveta staršev predlagal Ivana Backovića, za njegovo namestnico Katjo 
Stopar, za zapisničarko pa Darjo Valenci. 
SKLEP: Za predsednika Sveta staršev je bil za šolsko leto 2022/23 soglasno potrjen Ivan Backović, za 
namestnico Katja Stopar, za zapisničarko pa Darja Valenci. 
 
 
Točka 4:  
Predsednik Ivan Backović prebere zapisnik redne seje Sveta staršev, z dne 29. 08. 2022, z vsebino 
katerega so člani Sveta staršev soglašali.  
SKLEP: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik redne seje Sveta staršev z dne 29. 8. 2022.  
 
 
Točka 5: 
Pomočnica ravnateljice Milanka Janežič je predstavila Letni delovni načrt šole (Priloga), vključujoč 
nadstandardni in dogovorjeni program RaP. 
Nabor dejavnosti določajo trije vsebinski sklopi, in sicer: 

-  gibanje in zdravje za dobro psihofizično počutje, 
-  kultura in tradicija, 
-  vsebine iz življenja in dela osnovne šole. 

Pomočnica ravnateljice predstavi še: 
- Razvojni program šole, z vizijo «Povezani, prepoznavni in varni stopamo pripravljeni v svet«. 
- Dodatna strokovna pomoč, katera je dostopna vsakomur. Vsi strokovni delavci, ki opravljajo 

dodatno strokovno pomoč, skupaj s starši pripravijo individualiziran program za učenca, 
izvajajo dejavnosti in vodijo vso potrebno dokumentacijo. 

- Koledar za šolsko leto 2022/23, vključno s koledarjem pomembnejših tekmovanj, ter koledar za 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ), za učence 3., 6. in 9. razreda, ter urnik roditeljskih 
sestankov.  

- Predmetnik, z obveznimi izbirnimi predmeti in neobvezni izbirni predmeti RaP. 
- Šolska knjižnica, urnik izposoje knjig, ter da je knjižnica prostor, kjer lahko uporabniki aktivno 

preživljajo svoj prosti čas (berejo, brskajo za različnimi informacijami po gradivu ali spletu, se 
učijo ali pišejo domače naloge).. 

- Sodelovanje z lokalno skupnostjo. Sodelujejo na vseh prireditvah v kraju in z vsemi društvi. 
vključeni so v društvo Ajda, v projekt biološko-dinamičnih vrtov na šolah in v vrtcih. 

- Dnevi dejavnosti, Tehniški dnevi, Naravoslovni dnevi, Športni dnevi, Kulturni dnevi. Vsak razred 
bo deležen vsaj ene gledališke predstave.  

- Stroškovnik, podrobno za vsak razred posebej.  
SLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Letni delovni za šolsko leto 2022/23. 

 
Točka 6: 
Predlagani so bili naslednji predlogi in pobude: 

- Kar nekaj vprašanj in nejevolje je bilo povezano s kakovostjo malice in kosila, zato je več o tem 
povedala učiteljica Nika Kitek.  

Okusov je toliko, kolikor je nas. Zato vsem vedno ne moremo ustreči. Pri načrtovanju prehrane 
poskušamo čim bolj slediti smernicam zdrave prehrane. V obroke poskušamo vključevati čim več 
svežega sadja in zelenjave, kakovostnih ogljikovih hidratov (npr. polnovredna žita in žitne izdelke), 
beljakovinska živila (mleko in mlečni izdelki, ribe, meso in tudi stročnice) ter kakovostne maščobe (npr. 
rastlinska olja). Učenci imajo ves čas na voljo tudi vodo. Otroke spodbujamo k oblikovanju zdravih 
prehranjevalnih navad, saj nezdrave prehranjevalne navade lahko povzročajo slabše počutje in so 
dejavnik tveganja za nastanek bolezni v poznejšem življenjskem obdobju. Pomembno je redno uživanje 



glavnih obrokov (zajtrk, kosilo in večerja). Dopoldanska malica predstavlja premostitveni obrok med 
zajtrkom in kosilom, popoldanska malica pa premostitveni obrok med kosilom in večerjo. 
Prinašanje hrane od doma ni priporočljivo, ker se s tem poveča tveganje za zdravje (alergije na hrano 
pri drugih učencih), spodbuja se neješčost in izbirčnost, kar vodi do neuravnotežene prehrane. 
Prepovedani pa so kakršnikoli prigrizki in sladkarije 

- Podan je bil predlog, da naj se naredi seznam hrane, katere ostaja največ, da se vidi katera 
hrana ostaja.  

- Podan je bil tudi predlog, da naj bi otroci višjih razredov dobili tudi večji obrok. 
- Podaja je bila tudi pobuda za ureditev prostora za kolesa in skiroje. 

SLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili predlagane predloge in pobude. 
 
Točka 7: 
Izpostavljene so bile naslednje težave oz. vprašanja: 

- Predstavnico zanima kako s kontrolo Radona v pritličju. Ga. ravnateljica pove, da je vse pod 
kontrolo, tudi merilniki so v učilnici poleg knjižnice, kakor tudi v pisarnah, da pa v kolikor bi 
vrednost narasla, bi jih o tem tudi obvestili. 

- Kako je z urnikom šolske knjižnic, saj je ta menda vedno zaprta. Ga. ravnateljica pove, da je 
urnik izobešen na vratih knjižnice, kar pa ne pomeni, da otroci ne smejo v knjižnico tudi v času 
pouka.  

- Vprašanje je bilo glede zavijanja učbenikov, zavijanje da ali ne? 
- Zaradi gradbenih del skozi Prevalje, so starši primorani iti prej od doma, da so pravočasno na 

delovnem mestu. Kako je z jutranjim varstvom? Ga. ravnateljica pove, da vsak starš, kateri 
kakorkoli pristopil do nje, mu bo varstvo otroka tudi zagotovila. 

- Zakaj so pri dopolnilnem pouku združeni učenci 7., 8. in 9. razreda? Kajti včasih sta razlaga in 
vrstniška pomoč starejšega učenca, bolj učinkoviti, kot pa razlaga učitelja, pove ravnateljica. 

- Starši prosijo, naj otrokom omogočijo dostop do internetne povezave, za uporabo telefona pri 
pouku (Kahoot). 

- Ali bo možna izposoja smučarske opreme oz. ali je kakšna alternativa, če otrok ne gre smučat? 
Izposoja je možna, v kolikor otrok ne smuča, je alternativa tek na smučeh in razne druge 
aktivnosti v naravi. 

- Na Holmcu je malo kapacitet; načrti so narejeni, vendar vse vajeti v rokah ima občina. 
- Odjava malice preko spleta je možna. 
- Okužba s Korona virusom. Evidence sicer ne vodijo, okužb je nekaj, ni pa pretirano. 
 

1. seja Sveta staršev je bila zaključena ob 19.00 uri. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                                  Predsednik Sveta staršev:                                   

Darja Valenci                                                                                                  Ivan Backović     

 

 

Priloge: 

 Lista prisotnih članov Sveta staršev 

 Letni delovni načrt  

 


