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

torek, 18. 5. 2021, ob 18.00, prek MS Teams. 
 
 
Prisotni: Vesna Sagadin, Sončki; Tjaša Korošec, Lunice; Mateja Muzek, 2. r.; Živa Šorli, 3. r.; Danijel 
Vuk, 4. r.; Bojana Korez, Valerija Strnad, 9. r., Margareta Voglar, ravnateljica, Alenka Fidler, 
pomočnica ravnateljice za vrtec 
 
Odsotni: Aleksandra Horvat, Mehurčki; Monika Skledar, Zvezdice; Denis Toplak, 1. r.; 5. r.; Nina 
Šlamberger, 6. r.; Doroteja Mlaker Krošel, 7. r.; Nikolaj Onič, 8. r.  
 
Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta staršev. 
2. Informacija o izbirnih predmetih.   
3. Vpis novincev v šolo. 
4. Delovni zvezki in učna gradiva. 
5. Vpis v vrtec in delo v vrtcu. 
6. Šolska prehrana. 
7. Razno. 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta staršev 
 
Sklep 1: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik 4. seje Sveta staršev. 
 
2. Informacija o izbirnih predmetih 
Ga. Voglar je povedala, da si izbirne predmete učenci izbirajo v več krogih, nato pa se izberejo tisti, 
za katere učenci pokažejo največ interesa. V naslednjem šolskem letu bo šola izvajala naslednjih 
10 predmetov: šport za sprostitev (7., 8. r.), turistična vzgoja (7. r.), ansambelska igra (7., 8., 9. r.), 
Obdelava gradiv: kovine (7., 8., 9. r.), likovno snovanje (7., 8., 9. r.), rastline in človek (7., 8. r.), 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (8., 9. r.), filmska vzgoja (8., 9. r.), izbrani šport (9. r.), 
verstva in etika (8., 9. r.). 
V naslednjem šolskem letu bodo učenci 1. razreda imeli neobvezni izbirni predmet angleščina, od 4. 
do 9. razreda pa neobvezni izbirni predmet nemščina.  
 
3. Vpis novincev v šolo 
Ga. Voglar je povedala, da bo v šolskem letu 2021/22 generacija prvošolcev manjša, vpisanih je 11 
učencev. Strahu pred kombinacijo ni, saj prihajajo večje generacije.  
 
4. Delovni zvezki in učna gradiva 
Ga. Voglar je povedala, da šola izbire delovne zvezke in učna gradiva na podlagi strokovne presoje 
učiteljev. Predstavila je učbenike in cenik delovnih zvezkov po razredih. Naša šola je znana po tem, 
da imamo zelo nizko ceno. 
Ga. Muzek je povedala, da so starši mnenja, da bi v času šolanja na daljavo starši lažje sledili delu 
otrok, če bi imeli delovne zvezke. Ga. Korez je povedala, da bi bili delovni zvezki v 1. in 2. razredu 
zaželeni samo za prehodno obdobje, v času epidemije, ko obstaja nevarnost, da bo pouk ponovno 
potekal od doma. G. Vuk je povedal, da so na drugih šolah delovni zvezki del pouka in da to dobro 
deluje, zato je treba te pomisleke vzeti resno. 
Ga. Voglar je povedala, da je izbira učnih pripomočkov učiteljeva avtonomija. Analiza pouka na 
daljavo je pokazala, da so bili starši, učenci in učitelji z vodenjem učencev 1. VIO prek aplikacije 
SeeSaw zadovoljni. SeeSaw je plačljiva aplikacija, vendar je za mlajše otroke veliko bolj učinkovita 
kot delo v zvezkih MS Teams, zato je šola to aplikacijo zakupila namesto delovnih zvezkov in drugih 
učnih gradiv. Ga. Voglar bo pobudo staršev posredovala naprej, učiteljice 1. VIO bodo imele 
strokovni aktiv, na katerem bodo še enkrat pretehtale vse argumente in se kompetentno odločile za 
način dela v naslednjem šolskem letu. Šola bo staršem posredovala informacije.  
Za delovne zvezke in ostala učna gradiva od 3. do 9. razreda ni imel pripomb noben starš. 



Sklep 2: Izbrani delovni zvezki in učna gradiva se potrdijo. Za učna gradiva v 1. VIO bo potekal 
dodaten strokovni aktiv, na katerem bodo učiteljice še enkrat pretehtale vse argumente in o 
odločitvi obvestile starše.   
 
5. Vpis v vrtec in delo v vrtcu 
Ga. Voglar je povedala, da se iz vrtca letos izpisuje 10 otrok, 23 se jih je vpisalo. Občina je odobrila 
5. oddelek, kar pomeni, da vrtec lahko otroke sprejel. 5. igralnica sicer ni popolnoma prilagojena 
mlajšim otrokom, vendar je za nas izjemno pomembno, da ponudimo mesto v vrtcu vsem otrokom. 
Ni pa nujno, da se bodo vsi otroci v septembru tudi vpisali. Vsako leto je avgusta še veliko sprememb, 
zato bomo videli, kako bo.  
Go. Sagadin je zanimalo, ali se bo zaradi 5. oddelka dodatno zaposlovalo. Ga. ravnateljica je 
pojasnila, da če bomo imeli polovični oddelek, bomo zaposlili samo vzgojiteljico, v kolikor pa bo otrok 
za cel dodatni oddelek, pa bomo zaposlili še pomočnico vzgojiteljice.    
 
6. Šolska prehrana 
Ga. Voglar je dejala, da je prehrana vedno aktualna tematika. Ga. Fidler je kot vodja prehrane 
predstavila smernice prehranjevanja za vrtce in šole. Predstavila je pravne akte in smernice, ki 
uravnavajo šolsko prehrano in prilagoditve, ki jih je šola uvedla zaradi epidemije. Dotaknila se je 
prehranjevalnih navad družin, ki v veliki meri odstopajo od smernic. Prehranjevalne navade se 
razvijejo do 6. ali 7. leta starosti in jih je kasneje težko spreminjati. V šolah in vrtcih se držimo 
prehranske piramide in poskrbimo za pestrost prehrane, pri tem pa moramo biti pozorni na količino 
sladkorja in soli. Tudi porcioniranje hrane za otroke je zapisano v smernicah. Dogaja pa se, da so 
naši otroci pri hrani zelo izbirčni in veliko jedi ne marajo. Pri tem izstopajo juhe, zelenjava in omake. 
Otroci imajo najraje sladice in škrobne priloge, ki pa morajo biti zaradi varovanja zdravja omejene.   
Ga. Muzek je izpostavila, da otroci tožijo predvsem zaradi specifičnih juh, ki jih otroci ne marajo, da 
pa dobijo jedi, ki jih imajo radi, npr. čuft, premalo. Ga. Fidler pove, da so juhe okusne, saj jih tudi 
sama večkrat je. Otrokom je treba ponuditi zdrave jedi in to večkrat, da se otroci navadijo okusa. 
Nato pokaže fotografije porcij čuftov, ki so primerne za 1. in 2. starostno obdobje, razredni pouk in 
predmetni pouk. Otroci dobijo dodatek, vendar ne v neomejenih količinah, čufte pa bi otroci jedli v 
nedogled. V šoli imamo po eni strani predebele otroke, otroke s povišanim holesterolom, po drugi 
strani pa otroke, ki so zelo neješči. Imamo starše, ki želijo, da njihovega otroka spodbujamo, da čim 
več poje, imamo pa starše, ki to izrecno prepovedo. Ali torej otrokom dati toliko hrane, kolikor želijo, 
ali se držati smernic in jim sladke stvari ter škrobne priloge omejiti? Nihče od prisotnih ni podal 
odgovora. 
 
7. Razno 
Ga. Voglar je povedala, da so dodatne aktivnosti otrok v šoli in vrtcu še vedno vprašljive, saj MIZŠ 
še ni poslalo okrožnice. Otroci potrebujejo socializacijo, zato upajo, da se bodo do konca šolskega 
leta lahko izvedle naslednje aktivnosti: plavalni tečaj (2., 3. r.), prireditev ob koncu šolskega leta na 
prostem (3. r.), majska srečanja, ki bodo junija na prostem, šola v naravi (6., 7. r.), šola v naravi (4., 
5. r.), vrtec v naravi (Zvezdice), mali maturanti na prostem (Zvezdice) in valeta (9. r.). Plavalnega 
tečaja za vrtec in 1. razred letos ne bo. 
 
Ga. Voglar pove, da naši učenci dosegajo zelo dobre rezultate na tekmovanjih iz znanj. V tem 
šolskem letu so že dosegli precej srebrnih in zlatih priznanj na državnem nivoju, kar je potrditev, da 
smo na daljavo dobro delali. Učenci so poleg tega pripravili 4 raziskovalne naloge in vse so na 
regijskem nivoju dosegle zlato priznanje.  
 
V vrtcu vzgojiteljice pripravljajo video o dogajanju po skupinah, ki ga bodo poslale staršem. V šoli in 
v vrtcu se pripravljata dodatna video posnetka. 
 
Ga. Voglar je starše obvestila, da so imeli v 2. razredu spremljavo pouka s strani zunanjih 
strokovnjakov. Otrok, ki ima v tem razredu spremljevalca, pri pouku ni težaven. Go. Muzek skrbi 
morebitna ponovna menjava razredničarke v naslednjem šolskem letu, kajti ravnateljica je ponudila 
tudi to možnost, saj je razredničarka ga. Lešnik zelo utrujena. V okviru aktiva se bodo na šoli odločili 
o razredništvu za naslednje šolsko leto.  



Ga. Voglar je apelirala na starše, da čim več stvari rešujejo sproti pri razrednikih in drugih učiteljih, 
saj sama na Svetu staršev ne more podati takojšnje povratne informacije.  
 
Ga. Voglar je povedala, da glede samotestiranja otrok še ni dodatnih navodil, da so šole seznanjene 
zgolj s tem, kar je bilo objavljeno v medijih.  
 
Ga. Korez se je zahvalila zaposlenim šole za delo, ki ga opravljajo, še posebej v težavnem obdobju 
pandemije, ter povedala, da z letošnjim letom zaključuje svoje sodelovanje v Svetu staršev šole. 
 
 
Seja se je zaključila ob 20.05. 
 
 
 
 
 
Zapisničarki: Alenka Fidler in Živa Šorli  Predsednica Sveta staršev: Mateja Muzek 
 
 
 
 

Ravnateljica: Margareta Voglar  
 
 


