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Št.: 900-1/2020/2 

Datum: 11. 2. 2020 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
  

2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020, ki je bila v torek, 11. 2. 2020, ob 17. uri v 

Osnovni šoli Dušana Flisa Hoče, v glasbeni učilnici - učilnici številka 22. 

 

Prisotni: 
Predstavniki staršev: 17  prisotnih staršev (priložena lista prisotnosti) 

Ravnatelj: g. Alojz Velički 

Predstavnica podružnične šole Reka: ga. Lidija ŠOŠTARIĆ 

Zapisnikarica: ga. Martina Fras 

 

Opravičeno odsotni: 
Predstavniki staršev šole: 2. a, 2. c, 2. d, 4. a, 5. a, 6. b, 6. c, 6. d, 7. c, 8. a, 9. a, 9. c. 

 

Dnevni red: 
1. Uvodni pozdrav, ugotovitev prisotnosti, sklepčnosti in imenovanje zapisnikarice. 

2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. seje z dne, 30. 9. 2019. 

3. Informacije ravnatelja. 

4. Predlogi in pobude staršev.  

5. Razno (fotografiranje). 

 

AD1  Uvodni pozdrav, ugotovitev prisotnosti, sklepčnosti in imenovanje zapisnikarice 
 

Predsednica pozdravi zbrane in preveri prisotnost. Ugotovi, da je seja sklepčna, saj je bilo 

prisotnih 17 predstavnikov šole od skupno 29 predstavnikov. Predsednica poda predlog za 

zapisnikarico, ga. Martino Fras, katero predstavniki staršev soglasno potrdijo. V nadaljevanju 

predsednica predstavi dnevni red 2. seje Sveta staršev.  

 

SKLEP 1: Svet staršev je bil sklepčen, prisotnih je bilo 17 predstavnikov razredov, 

predstavniki so potrdili predlagani dnevni red (ZA 17). 

 

SKLEP 2: Za zapisnikarico Sveta staršev so imenovali ga. Martino Fras (17 ZA). 

 

 

AD2 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. seje z dne, 30. 9. 2019 

 

Predsednica predstavi sklepe zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 30. 9. 2019 in ker ni bilo 

pripomb, ga predstavniki staršev soglasno potrdijo. 

 

SKLEP 3: Predstavniki Sveta staršev potrdijo zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 30. 9. 2019 

(ZA 17). 
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AD3 Informacije ravnatelja 

 

Ravnatelj pozdravi prisotne in se zahvali članom Sveta staršev za prisotnost na seji. V 

nadaljevanju predstavi dosežke v 1. ocenjevalnem obdobju. Večina učencev je prvo 

ocenjevalno obdobje zaključila pozitivno, saj imamo skupno 13 učencev, ki so bili v prvem 

polletju ocenjeni negativno ali neocenjeni pri posameznih predmetih. Večinoma gre za učence, 

ki prihajajo iz tujine in imajo predvsem težave z razumevanjem slovenskega jezika, zato jim 

tudi nudimo dodatno strokovno pomoč. Vzgojnih ukrepov je bilo malo, saj v večini primerov 

že zadostujejo pogovori z učenci in tako vzgojno problematiko uspešno rešujemo sproti. Pouk 

poteka v skladu z učnim načrtom, vsi zastavljeni cilji so bili realizirani, kakor tudi vse ostale 

dejavnosti. Uspešno smo izvedli nadstandardni program šole v naravi za učence 3. in 5. 

razredov. Tako nam ostane v mesecu maju še v okviru nadstandardnega programa izvedba Šole 

v naravi za 7. razrede. V sklopu roditeljskih sestankov smo v VŠD Hoče organizirali tudi 

predavanje za starše na temo »Pravilna izbira vrednot za vzgojo otroka«, ki ga je izvedel 

predavatelj iz Društva za boljši svet, gospod Goran Škobalj. 

 

Učenci tudi v tem šolskem letu dosegajo odlične rezultate na tekmovanjih iz znanja in športnega 

področja. Tudi v letošnjem šolskem letu dajemo poudarek na formativnem spremljanju znanja 

učencev in uvajanju različnih bralno – učnih strategij.  

 

Ravnatelj pohvali učence in vse sodelujoče učitelje za odlično izvedbo dobrodelnega božično-

novoletnega koncerta v Kulturnem domu Hoče, ki je bil množično obiskan. Veliko je tudi bilo 

zbranega denarja z donacijami za šolski sklad, natančneje 2.907,82 €.  

 

V okviru zdrave šole smo organizirali dve krvodajalski akciji, ki sta tokrat bili nekoliko slabše 

obiskani.  Učence 2. razreda smo sprejeli med mlade člane RK. Organizirali smo Dan za zdravje 

na temo prekomerne uporabe digitalnih tehnologij in ga združili z že Tradicionalnim 

slovenskim zajtrkom. Izpeljali smo tudi številne dejavnosti ob Tednu otroka.  

 

Nadaljujemo z internim projektom Razvoj digitalnih kompetenc, največji poudarek dajemo 

varni rabi interneta. 

 

Vključeni smo v projekt v okviru ZRSŠ: Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju 

vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ter v projekt NA-MA POTI – 

naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja 

problemov. 

 

Tudi v Vrtcu Hoče in Rogoza izvajanje programa poteka po zastavljenem načrtu, kljub delu na 

različnih začasnih lokacijah. Starši so odlično sprejeli začasne lokacije, vsa dela potekajo po 

planu, tudi za varnost je dobro poskrbljeno.  

 

Občina Hoče-Slivnica že pridobiva dokumentacijo za širitev šolske kuhinje in jedilnice, ki bi 

se predvidoma lahko začela graditi prihodnje leto. Začasna rešitev širjenja jedilnice se je 

izkazala za zelo dobro, učenci so širitev dobro sprejeli in ni več težav pri deljenju kosil. 

 

Začel se je vpis v 1. razred za šolsko leto 2020/21, predvideni so 3 oddelki v Hočah in  1 oddelek 

na podružnični šoli v Reki. 

 

Ravnatelj se vsem zahvali za dobro delo in komunikacijo med Svetom staršev in posameznimi 

oddelki. Na vseh področjih in ob vseh problemih, ki so naša stalnica, iščemo najboljše rešitve, 

rešujemo jih strpno z razumevanjem, prisluhnemo vsakomur in poskušamo težave rešiti v 

dobrobit vsakega posameznika in naše družbe. 
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AD4 Predloge in pobude staršev 

 

V nadaljevanju so predstavniki Sveta staršev podali predloge ali pobude. 

 

Predstavnik 1. a razreda izpostavi problematiko čistoče v garderobah in neprijeten vonj v 

toaletnih prostorih. Pove tudi, da veliko krat zmanjka mila in da bi lahko imeli v sezoni gripe 

in prehladov nastavljena razkužila ali vsaj antibakterijska mila.  

Ravnatelj pove, da je problem v prezračevanju in ne v čistilih ter da se zadeva že rešuje z 

namestitvijo prezračevalnih naprav. S tem upamo, da se bo zadeva glede neprijetnega vonja 

odpravila. 

Starše tudi zanima, ali bi lahko bila kakšna omara za »pozabljena oblačila«, saj so sedaj vsa 

pozabljena oblačila in druge stvari kar na kupu na tleh.  

Ravnatelj pove, da je za izgubljena oblačila določen prostor v garderobi in tudi pri 

informatorki, ki se vedno bolj polni in zanimivo je, da te stvari ne najdejo svojih lastnikov in da 

jih nihče ne pogreša. Bomo pa zadevo uredili z namestitvijo posebne omare namenjene 

»pozabljenim oblačilom« 

Zanima jih tudi zakaj je v e-asistentu manj informacij kot pa jih dobijo v razredu in zakaj se 

učiteljice v podaljšanem bivanju neprestano menjujejo. 

Ravnatelj pove, da prihaja do menjav zaradi trenutnega »stanja« v učiteljskih vrstah zaradi 

bolniških in porodniških staležev. 

 

Predstavnica 1. c razreda izpostavi razlikovanje med objavljenim jedilnikom in dejansko 

prehrano. Nekateri otroci, ki so vegetarijanci se glede na jedilnik odločajo kateri dan bodo imeli 

s seboj dodatno malico. 

Ravnatelj razloži, da do menjave pride zaradi razlogov na katere nimamo vpliva. Naročila 

prehrane se delajo tedensko, dobava materiala pa je dnevna in se zgodi, da dobavitelj ne 

pripelje naročenih izdelkov oziroma pripelje drugo blago, nakar morajo v kuhinji drugače rešiti 

stvari in pripravit drugo primerno malico. 

Predstavnica še vpraša glede podani pobudi, ki se nanašata na prometno problematiko na 

podružnični šoli Reka.  

Ravnatelj pove, da je na občino že podal pobuda, ki jo je obravnavala komisija za preventivo v 

prometu in pobudo zavrnila (odgovor je priloga tega zapisnika). Odgovor ravnatelj tudi 

prebere. 

 

Predstavnica 3. b razreda se tudi pridruži problematiki neprijetnega vonja iz toaletnih prostorov 

na nižji stopnji, kar je ravnatelj že pojasnil. 

 

Predstavnica 3. c razreda tudi posreduje vprašanje glede prometne problematike na podružnični 

šoli Reka, na kar je tudi že bilo odgovorjeno. 

 

Predstavnica 4. b razreda predstavi pobudo, da bi se kot šola vključevali v več različnih športnih 

projektov. Razprava med starši je bila glede projekta Šolar na smuči, saj je skoraj nemogoče 

doseči 90 % udeležbo učencev, da bi se lahko ta projekt izvedel. Tudi organizacija ni bila dobro 

izpeljana, saj so starši imeli premalo časa za prijavo, le dva dni. Šola bi se morala osredotočiti 

na druge projekte, kjer zahtevana udeležba ni tako visoka in kjer se lahko vzpodbudi še tiste 

otroke, ki se udejstvujejo na drugih športnih področjih. 

Ravnatelj pove, da je projekt Šolar na smuči medijsko dobro podprt, da pa je vprašanje ali je 

od njega tudi tako velika korist, saj se otroci v nekaj urah ne morejo naučiti smučati. Staršem 

smo že več krat ponudili izvedbo zimske šole v naravi (preko anket), vendar se je zmeraj 

izkazalo, da je bil veji interes za izvedbo drugačnih šol v naravi.  

Naši učenci so ob odbojki aktivni tudi pri drugih športih, tako skupinskih kakor individualnih. 

Veliko otrok je vključenih v judo, v nogomet, itd. Različne turnirje prirejajo športni klubi, 
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medtem ko se šole udeležujejo šolskih športnih tekmovanj. Naša šola se udeležuje vseh teh 

tekmovanj v kolikor le imamo dovolj zainteresiranih otrok, tako se udeležujemo tudi tekmovanj 

v nogometu, rokometu, smučanju, strelstvu, šahu itd. Športni objekti so nam kot šoli na 

razpolago do 15.30, po tem so v uporabi Občine Hoče-Slivnica, ki pripravlja razporede najema. 

Ravnatelj ocenjuje sodelovanja s športnimi društvi in klubi v občini kot uspešno. 

 

Predstavnica staršev pove, da tudi ponujenih možnosti športnega udejstvovanja ne izkoriščamo 

dovolj dobro. Na primer organiziran Tek pod Pohorjem, ki je namenjen vsem občanom in 

poteka v domači organizaciji (Občina Hoče-Slivnica) pa je kljub vsemu malo udeleženih tako 

iz vrst staršev kakor otrok, zato jih že sedaj opomni in povabi, da bi se v čim večjem številu 

udeležili letošnjega dogodka. 

 

 

AD5 Razno 

 

Predsednica Sveta staršev pove, da je potrebno izbrati ponudnika za fotografiranje v šolskem 

letu 2019/2020. Na šolo smo prejeli tri ponudbe fotografov. Po predstavitvi vseh treh ponudb 

in kratki razpravi so se starši soglasno odločili za ponudbo Prijatelj&Prijatelj in sprejeli sklep.  

 

SKLEP 4: Predstavniki staršev so (soglasno) izbrali ponudbo podjetja Prijatelj&Prijatelj za 

fotografiranje učencev v šolskem letu 2019/20 (ZA 17).  

 

Ravnatelj ob koncu še pove, da so v petek in soboto informativni dnevi in pozove starše, da jih 

obiščejo in svetujejo svojim otrokom glede izbire nadaljnje poti. Opozori, da bo ob koncu 

meseca maja še 3. seja Sveta staršev in prosi za udeležbo. Do konca šolskega leta bo na voljo 

tudi veliko prijetnih trenutkov za druženje na različnih prireditvah, kot so »Pozdrav poletju« v 

mesecu juniju, zaključna prireditev vrtca itd. 

 

Predsednica Sveta staršev se zahvali za prisotnost na seji in podane predloge ter zaključi sejo 

ob 18. uri.  

 

 

            Zapisnikarica:      Predsednica Sveta staršev: 

 ga. Martina Fras     ga. Nataša Muršek Lubanjšek 
 

 

 

 

 

 

Priloge:   

- Seznam prisotnosti; 

- Zapisnik 1.seje Sveta staršev z dne 30. 9. 2019 

- Odgovor Občine Hoče-Slivnica na temo Prometna problematika; 

- Ponudbe fotografov 


