
ZAPISNIK 
2. seje Sveta staršev zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje, ki je bila v 

četrtek, 3. 12. 2020, ob 18.00 prek aplikacije Teams 

Prisotni: Vesna Sagadin, Sončki; Tjaša Korošec, Lunice; Denis Toplak, 1. r.; Mateja 

Muzek, 2. r.; Živa Šorli, 3. r.; Danijel Vuk, 4. r.; Bojana Korez, 5. r.; Nina Šlamberger, 

6. r.; Doroteja Mlaker Krošel, 7. r.; Nikolaj Onič, 8. r.:, Valerija Strnad, 9. r. 

Odsotni: Aleksandra Horvat, Mehurčki (prijava ni uspela, opr.); Monika Skledar, 

Zvezdice 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev  
 
Ga. Voglar je prisotne opozorila, da je zapisnik 1. seje nedavno poslala po 
elektronski pošti. Pripomnila je, da zaradi omejitev, povezanih s COVID-19, načrt 
dela Sveta staršev ni bil izvedljiv. 
Ga. Muzek je vprašala, ali ima kdo kakšne pripombe k zapisniku in ker jih ni bilo, je 
bil zapisnik potrjen. 
 
Sklep 1: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik 1. seje Sveta staršev. 
 

2. Pomoč pri izvedbi pravljičnega decembra 
 
Ga. Voglar je predstavnikom staršev pojasnila, da sta si šola in vrtec želela ustvariti 
vsaj nekaj prazničnega vzdušja za otroke. Ker božičnega sejma ne bo, so sklenili, da 
bo Božiček otroke obiskal po vaseh (od 15. do 17. decembra), in sicer v kočiji s 
konjsko vprego, za katero bo poskrbel g. Florjančič. Zaenkrat še čakajo, da dogodek 
odobri NIJZ. Šlo bo za mimohod, ker druženja trenutno niso dovoljena. Šola bo 
starše pravočasno obvestila o datumih in okvirnem času, v katerem bo Božiček 
potoval skozi posamezne vasi. Ga. Voglar je prosila starše, naj poskrbijo, da bodo 
otroci prejeli simbolična darila, ki jih bo Božiček metal s kočije, ter da držijo ustrezno 
razdaljo od drugih družin.  
 
Sklep 2: Starši naj nujno upoštevajo zahteve NIJZ (nošenje mask in spoštovanje 
razdalje med družinami). 
 

3. Pomoč pri polnjenju šolskega sklada 
 
Ga. Voglar je povedala, da bo zaradi odpovedanega božičnega sejma šolski sklad 
izgubil okoli 6.000 EUR prihodkov. V letošnjem šolskem letu je sicer odpadlo več 
dogodkov, a vodstvo upa, da bo lahko spomladi nadoknadilo nekatere izlete in 
plavalne tečaje, kar pomeni izdatke. Poleg tega je šola s sredstvi iz sklada kupila 
nekaj računalnikov, ki jih posoja otrokom za šolanje na daljavo. 
V šoli so zato sklenili, da organizirajo spletno božično tržnico, na kateri bodo ponudili 
šolski koledar in nekaj izdelkov otrok in učiteljic (čaji, marmelade, piškoti). Ponudba 
bo objavljena v ponedeljek, 7. 12. 2020, na šolski spletni strani (skupaj s predlagano 
donacijo), starši pa bodo lahko oddali naročilo učiteljici Barbari Čretnik prek e-pošte. 

Pripombe dodal [Z1]: Nekako moramo preveriti samo 
prisotnost Monike Skledar 



Izdelke bodo lahko dvignili 8. ali 9. 12. v prostorih šole ob upoštevanju vseh 
varnostnih predpisov. Donacije za izdelke bodo starši poravnali z mesečno položnico. 
Ga. Voglar je rekla, da šola išče tudi donatorje. Besedo je predala g. Vuku, ki je 
povedal, da bo njegovo podjetje darovalo za sklad, in pozval starše, naj tudi sami 
kontaktirajo podjetja, ki bi bila pripravljena darovati. Ga. Voglar je dejala, da so pisne 
prošnje za donatorje na voljo v šoli. 
Ga. Mlaker je vprašala, ali bi lahko v spletni tržnici ponudili tudi nekatere izdelke 
šolarjev, staršev in AKŽ, kot je sicer navada na božični tržnici. Ga. Voglar je 
pojasnila, da bi morali te izdelke naročiti že prej, da bi bili zbrani do 7. 12. Šolarji pa 
svojih izdelkov niso mogli izdelati, ker je v času, ko so bile predvidene delavnice, šola 
že potekala na daljavo. 
G. Vuk je vprašal, ali je še čas, da kakšne izdelke darujejo kmetije. Ga. Voglar je 
pojasnila, da lahko, a najpozneje do 7. 12., in da v ponudbi ne sme biti alkohola. 
Ga. Mlaker se je pozanimala, ali bodo na voljo izdelki otrok, ki so v vrtcu. Ga. Voglar 
je pojasnila, da o tem niso razmišljali, ker je v vrtcu tako malo otrok. Sledila je 
razprava (ga. Sagadin, ga. Fidler, ga. Voglar, ga. Muzek, g. Vuk) o tem, ali bi otroci 
vendar lahko kaj izdelali (tako tisti v vrtcu kot tisti doma) in kako bi lahko to ponudili v 
okviru prazničnega decembra. Dogovorjeno je bilo, da poskusijo vzgojiteljice z otroki 
izdelati nekaj stvari in jih ponuditi na stojnici, ki bo ob določenih dnevih postavljena 
pred vrtcem.  
 
 

4. Razno 
 
Ga. Voglar je povedala, da je v vrtcu trenutno približno tretjina otrok, ki jim bodo 

poskušali pričarati veseli december ob upoštevanju omejitev (senčno gledališče, 

krašenje smreke, veliko darilo za skupine, Božiček bo pomahal s terase). Otroci bodo 

obdarovani tudi individualno. Darila so predvidena tudi za otroke, ki trenutno ne 

hodijo v vrtec, in starši bodo obveščeni, kdaj jih bodo lahko dvignili v vrtcu. Takrat bo 

pred vrtcem stala tudi praznična stojnica z izdelki otrok, ki jih bodo starši lahko vzeli 

in po želji pustili donacijo za vrtčevski sklad. 

Nekaj staršev (g. Vuk, ga. Muzek) je izrazilo željo, da bi se otroci v vrtcu nekako 

povezali z vrtčevskimi otroki doma. Starše je zanimalo tudi, ali bi se lahko 

organiziralo nekakšno druženje otrok ali tržnica v vrtcu, spet drugi so bili proti 

kakršnemu koli druženju ali so menili, da je prepozno za organizacijo česa takšnega. 

Ga. Voglar je predlagala, da poskusijo vzgojiteljice organizirati video srečanje otrok. 

Ga. Voglar je povedala, da bodo tudi šolarji dobili darila, za katere del prispeva 

občina, velik del KS Laporje, in drugi donatorji. Starši bodo prejeli obvestilo, kdaj 

lahko darila dvignejo v šoli. Vrtčevska darila v celoti financira občina. 

Ga. Voglar je dejala, da so vsi učitelji zelo pohvalili učence, ki se šolajo na daljavo. 

Šola je učencem po potrebi priskrbela tutorje. Nekateri otroci se s šolanjem na 

daljavo dobro znajdejo, drugi manj. Ga. Štern je dodala, da trenutno ocenjujejo 

otroke, ki so pripravljeni in si to želijo. Ga. Voglar je še pojasnila, da bo letos eno 

samo ocenjevalno obdobje, vseeno pa se nočejo odpovedati ocenjevanju v času šole 

na daljavo, da ne bi bila ob koncu šolskega leta prehuda stiska. 



Ga. Voglar je povedala, da si lahko otroci še naprej izposojajo knjige iz šolske 

knjižnice, ki si jih rezervirajo, knjižničarka pa jih obvesti, ko so knjige na voljo za dvig. 

Ga. Voglar je pohvalila otroke 6. in 9. razreda ter njihove starše, ki so se pridružili 

zbiranju denarja za družino, katere oče se je hudo poškodoval. Zbrali so 1700 EUR. 

Ga. Korez je pohvalila šolo in njene zaposlene pri organizaciji in izvedbi šolanja na 

daljavo. G. Onič se je pridružil pohvalam, prav tako ga. Šorli, ki je omenila, da kljub 

vsemu trudu učiteljev pri otrocih zaznava stisko, ker se ne morejo družiti. Ga. Muzek 

se je posebej zahvalila učiteljici za čut za otroke, ki potrebujejo več pomoči. 

Seja se je končala ob 19.30. 

 

Zapisala: Živa Šorli       Predsednica: Mateja Muzek 


