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ZAPISNIK  1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV 

 

1. redna seja Sveta staršev je bila v torek, 28. 09. 2021, ob  18. uri v jedilnici Osnovne šole Franja Goloba 

Prevalje. 

Prisotni: Ingrid Meh, Simon Pšeničnik, Eva Kranjc, Tjaša Slatinšek, Vesna Verdnik, Marjeta Špiler, 
Martina Sušec Valentar, Eva Golob, Ivan Backović, Petra Plevnik, Mojca Hrvatin, Vesna Baltić, Senad 
Karič, Nataša Ketiš, Mojca Šušel, Darja Valenci, Darja Polajner, Špela Pečnik, Tadej Pačnik, Ana Ovnič 
Verdnik, Barbara Gostenčnik, Karmen Tomaž, Martina Ploder. 
Opravičeno odsotni: Polona Lodrant, Matej Šipek, Milena Potočnik, Ana Sirk Prislan, Larisa Podržavnik, 
Marko Kac, Maja Debelak, Sonja Koroš, Urška Poberžnik, Jasmina Pušnik. 
 
Ostali prisotni: ravnateljica dr. Andreja Tinta, pomočnici ravnateljice Mateja Pečnik in Milanka Janežič, 
ter učiteljica razrednega pouka Klavdija Kodrun. 
 
Vsi prisotni smo izpolnjevali PCT pogoje. 
 

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, s tem da se 
vrstni red 6. in 7. točke zamenja 
SKLEP: Svet staršev je soglasno potrdil predlagani dnevni red 1. redne seje. 
SKLEP: Svet staršev je soglasno potrdil zamenjavo točke 7 s točko 6 



 
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 2021/22 soglasno potrjen Ivan Backović, za 
njegovo namestnico Katja Stopar, za zapisničarko pa Darja Valenci. 
 
 
Točka 4:  
Predsednik Ivan Backović je prebral zapisnik zadnje seje Sveta staršev z dne 31. 08. 2021, z vsebino 
katerega so člani Sveta staršev soglašali.  
SKLEP: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik zadnje seje Sveta staršev z dne 31. 8. 2021.  
 
 
Točka 5: 
Pomočnica ravnateljice Mateja Pečnik 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: 
- Koledar za šolsko leto 2021/22, vključno s počitnicami in prostimi dnevi, ter kulturnimi in 

naravoslovnimi dejavnostmi, 
- NPZ za 3. in 6. razrede, ter NPZ za 9. razrede, kateri imajo poleg slovenščine in matematike še 

tretji predmet geografijo, katerega je določila ministrica za šolstvo.  
- Bivanje v naravi in šola v naravi, katere naj bi se udeležili vsi učenci; (5. razred - LŠN Strunjan, 

6. razred - ZŠN Ribnica na Pohorju, 8. razred – CŠOD Burja) 
- Nadstandardni program posameznih razredov, vključno s stroški, kateri pa so že bili potrjeni 

na roditeljskih sestankih, 
- Sodelovanje z Lokalno skupnostjo, kot so Teden otroka, Krojačkov dan, Varno v prometu, 

praznični december, festival Bralne značke, itd… 
Pri tem še pove, da so vse dejavnosti v načrtu, kaj pa bo, pa bo pokazal čas oz. situacija z epidemijo. So 
pa vsi ti tehnični, naravoslovni in športni dnevi prilagojeni glede na situacijo epidemije. 
 
Pri tem ga. ravnateljica pove, da bo letos potekal plavalni tečaj za učence 3. razredov centralne šole od 
11.4.2022 do 15.4.202, za učence 4. razredov PO Šentanel od 15.11.2021 do 19.11,2021 in za učence 
3. razreda PO Šentanel od 9.5.2022 do 13.5.2022 
SK 

LEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Letni delovni za šolsko leto 2020/21. 

Točka 7: 
Izvolitev predstavnika za Šolski sklad. Za šolsko leto 2021/22 sta bili izvoljeni dve predstavnici za Šolski 
sklad in sicer Ana Ovnič Verdnik in Petra Plevnik. 
SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Ano Ovnič Verdnik in Petro Plevnik za predstavnici 

Šolskega sklada za šolsko leto 2020/21. 

 

 

 



Točka 6: 
Predlagani so bili naslednji predlogi in pobude: 

- Ali lahko otrok, ki je s Prevalj, odide domov na kosilo in se potem vrne nazaj v šolo, saj ima dve 
uri prosto, nato pa nadaljuje z izbirnim predmetom. Otrok, ki enkrat zapusti šolo, se tega dne 
v šolo naj nebi več vrnil. Lahko pa z izjavo, ki jo starši lastnoročno napišejo. 

- Po mnenju predstavnice PO Holmec, so otroci zelo zadovoljni s prireditvami in programom na 
tej šoli, so pa v zaostanku glede telovadnice in računalniške učilnice. Ga. ravnateljica pove, da 
so v dogovoru glede pridobitve ene učilnice. 

- Predstavnica tudi ni zasledila lanskih rezultatov NPZ-ja. Ga. podravnateljica pove, da so 3. 
razredi bili nad povprečjem in sicer 67% pri slovenščini, ter 69% pri matematiki, 6. razredi so 
bili povprečni in sicer 52% pri slovenščini, ter 58% pri matematiki, 9. razredi pa so bili pod 
povprečjem. 

- Starše nižjih razredov je zmotilo, da imajo učenci malico ob 10.00, kosilo pa ob 11.30, kar je 
razlika le ura in pol. Prosijo, če lahko uro malice prestavijo na prej. Ga. ravnateljica bo to 
uredila. 

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

- Ali je Lo.Polis plačljiv? Z letošnjim letom je dostop do ocen preko Lo.Polisa plačljiv in sicer 
26,00€. 

- Kakšen je razlog, da je vpis prvošolcev v Šentanelu tako slab? Ga. ravnateljica pove, da so straši 
kljub pogovoru z njo, otroka vpisali raje na centralno šolo. Žal razloga ne pozna. 

- Kar nekaj razburjenja je prišlo od staršev, zakaj otroci Holmca , Šentanela in Leš, ki ne 

obiskujejo podružničnih šol, niso upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo (avtobus) . Gre 

za otroke od 1. do 5. razreda. Na matično šolo so jih starši vpisali iz različnih vzrokov. Že v 
lanskem letu so na šoli iskala možnost o pridobitvi brezplačne karte za prevoz, na relaciji 
Holmec- Prevalje, pa so to s strani šole kategorično zavrnili. Je pa zadeva še toliko bolj banalna, 
saj je strošek karte na  NOMAGU za osnovnošolskega otroka na relaciji Holmec - Prevalje 48€ 
mesečno, dijaška karta pa 25€, in le- ta velja za medkrajevni promet . Ga. ravnateljica pove, da 
so starši pri vpisu otrok o tem zelo dobro obveščeni, glede različnih cen pa žal nima vpliva. Se 
je pa javil g. Backović, da bo to zadevo izpostavil na občini Prevalje, saj je občinski svetnik. 

- Vprašanje predstavnika je bilo, ali je šola res izgubila tožbo glede poškodbe »razbiti nos«? Ga. 

podravnateljica o tem ne ve nič se bo pa pozanimala. 

- Predstavnico zanima, zakaj otroci niso bili obveščeni od oddaji vloge za Status športnika? Ga. 

podravnateljica pove, da otroci so bili o tem obveščeni, da pa se vloga lahko odda tudi 

naknadno. Je pa res, da po navadi za Status športnika, otroka predlaga športni pedagog. 

Dejstvo pa je, da Status športnika ni samo pravica, temveč tudi dolžnost. 

- Prišlo je kar nekaj pripomb staršev 5. razredov, zakaj so morali vsi učenci v karanteno, saj je 

zbolela le ena učenka. Kajti vse je potekalo ločeno po oddelkih in že od samega odhoda se je 

vse delilo na posamezne mehurčke. Ga. razredničarka Klavdija Kodrun pove, da je res tako, da 

so že od samega odhoda, do nastanitve, do posameznih obrokov, do vsega tega delali v tako 

imenovanem mehurčku. A so po navodilih Nijz morali v karanteno vsi, kajti takšen je 

zdravstveni protokol. 

- Predstavnica vpraša, ali je razmislek o kakršnemkoli nakupu stojala za kolesa in skiroje. Ga. 

ravnateljica pove, da v kolikor se kaže potreba, bodo to uredili. 

- Predstavnica prvih razredov vpraša, ali je kakšna možnost, da bi tudi prvi razredi obiskovali 

plavalni tečaj? Ga. ravnateljica pove, da so za letošnje šolsko leto določeni 3. razredi. Da v 

kolikor bi tudi prvi razredi izrecno želeli, se lahko da pobuda, samo bo pa po vsej verjetnosti to 

velik finančni zalogaj. 



- Starši 2. razredov bi želeli pohvaliti delo učiteljice Blanke Janota, ki se je odlično prilagodila na 
trenutno situacijo in uspešno zapeljala pouk naprej. Tudi v tednu, ko so se ostali otroci vrnili v 
šolo, je manjkajočim redno pošiljala snov, ki so jo delali v šoli. Je izredno zavzeta in odzivna 
učiteljica in se vidi, da svoj poklic opravlja s srcem, tudi v svojem prostem času, ko ji slednje ne 
bi bilo treba. Starši to vidimo in prav se nam zdi, da to tudi pohvalimo. 

- Prav tako gre pohvala učiteljicam 5. razreda, saj so učencu, kljub poškodbi noge, ki jo je staknil 

v Šolo naravi, dovolile ostati do konca. 

 
1. seja Sveta staršev je bila zaključena ob 19.35 uri. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                                  Predsednik Sveta staršev:                                   

Darja Valenci                                                                                                  Ivan Backović     

 

 

Priloge: 

 Lista prisotnih članov Sveta staršev 

 Letni delovni načrt  


