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Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Gustava Šiliha Laporje za 

šolsko leto 2022/23 

Kraj: Osnovna Šola Gustava Šiliha Laporje, Tehniška učilnica 

Datum: 27. 09. 2022, pričetek 18:00 

Predstavniki Sveta staršev: 

Razred/oddelek Ime in priimek 
1. A Vitko Berglez 
2. A Vesna Sagadin 

3. A Nina Razboršek 
4. A Janja Mišič 
5. A Jaka Kovačič 

6. A Valentina Jelen 
7. A Lea Bevc 
8. A Gregor Šket 

9. A Tanja Trunk 
MEHURČKI Tjaša Korošec 
OBLAČKI 
SONČKI 

Klavdija Drosk 
Nastja Avguštin 

MAVRICE Klemen Leskovar 
LUNICE Mojca Vtič 
ZVEZDICE Tomaž Šorli 

 

Odsotnost na prvi seji Sveta staršev so opravičile gospa Nina Razboršek, gospa Janja Mišič ter 

gospa Lea Bevc. Gospa Tanja Trunk odsotnosti ni opravičila.  

 

Prisotne so bile predstavnice šole ravnateljica Margareta Voglar, Saša Krajnc Bek, prof. ter 

Mateja Zupanec, prof.  

 

Ugotovljena je bila sklepčnost Sveta staršev in sprejet predlagan dnevni red. 

 

Dnevni red: 

1. Konstituiranje Sveta staršev. 

2. Izvolitev predsednika Sveta staršev. 

3. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu za šolsko leto 2021/22 (šola, vrtec). 

4. Poročilo NPZ. 

5. Samoevalvacijsko poročilo.  

6. Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23 (šola, vrtec). 

7. Predstavitev navodil NIJZ v zvezi s preprečitvijo širjenja COVID - 19. 

8. Izvolitev članov upravnega odbora in predstavitev stanja šolskega sklada. 

9. Izvolitev predstavnika staršev v komisijo za sprejem otrok v vrtec. 

10. Plan dela Sveta staršev za 2022/23. 

11. Razno. 

K 1. točki: Konstituiranje Sveta staršev 

Gospa ravnateljica je podala imena vseh predstavnikov razredov za Svet staršev in soglasno 

je bil potrjen Svet staršev za šolsko leto 2022/23.  
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Konstituiran Svet staršev sestavljajo naslednji člani: 1. a: Vitko Berglez, 2. a: Vesna Sagadin, 

3. a: Nina Razboršek, 4. a: Janja Mišič, 5. a: Jaka Kovačič, 6. a: Valentina Jelen, 7. a: Lea 

Bevc, 8. a: Gregor Šket, 9. a: Tanja Trunk, oddelek Mehurčki: Tjaša Korošec, oddelek Oblački: 

Klavdija Drosk, oddelek Sončki: Nastja Avguštin, oddelek Mavrice: Klemen Leskovar, oddelek 

Lunice: Mojca Vtič, oddelek Zvezdice: Tomaž Šorli.  

 

K 2. točki: Izvolitev predsednika Sveta staršev 

Sklep 1: Izvolili in soglasno smo potrdili predsednika Sveta staršev Tomaža Šorlija in določili 

zapisničarko Nastjo Avguštin. 

 

K 3. točki: Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu za šolsko leto 2021/22 (šola, 

vrtec) 

Po elektronski pošti smo predstavniki Sveta staršev predčasno dobili poročilo o realizaciji 

letnega delovnega načrta 2021/22 za šolo in vrtec. Realizirali so LDN šole in vrtca, ki so ga 

prilagajali razmeram zaradi epidemije COVID. Organizacijski podatki kažejo, da je v osnovno 

šolo vpisanih vse več otrok iz drugega okoliša, kar se najbolj pozna na vpisu v 1. razred 

osnovne šole. Na podlagi sistemsko zbranih podatkov, je bilo ugotovljeno, da so učenci 

osnovne šole dosegali zelo uspešne zaključne uspehe ter visoke uspehe pri preverjanju znanja 

na državni ravni (NPZ). Vidni rezultati so tudi na področju uspehov na tekmovanjih iz znanja 

in raziskovalnih nalog. Zadovoljstvo je vidno tudi med učenci in starši. Nekaterih dejavnosti 

zaradi epidemije npr. športnih tekmovanj in drugih, ni bilo mogoče izvesti. Šola je v preteklem 

šolskem letu kupila nove računalnike v skupni vrednosti cca. 16.000 EUR.  

Podrobnejše informacije so podane v e-obliki, pri predstavnikih razredov v skripti: » Poročilo o 

realizaciji letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2021/22«. 

 

V šolskem letu 2021/22 je bila ugotovljena zelo visoka prisotnost otrok v vrtcu, v primerjavi s 

preteklimi leti, kar pripisujejo vzpodbudi vrtca, da otroci čim več časa preživljajo na prostem. 

Osrednja naloga vzgojiteljev se je predvsem navezovala na spodbujanje gibanja otrok (mreža 

gozdnih vrtcev), razvijanje govornih sposobnosti otrok ter kreativno obogatiti vsakodnevne 

dejavnosti otrok (angleščina, nemščina, pevski zbor, plavanje, folklora …) 

Podrobnejše informacije so podane v e-obliki, pri predstavnikih oddelkov v skripti: » Poročilo 

o realizaciji letnega delovnega načrta vrtca Laporje za šolsko leto 2021/22«. 

 

K 4. točki: Poročilo NPZ 

Letos so že drugo leto zaporedoma pri NPZ sodelovali tudi učenci 3. razreda. Pisali so MAT in 

SLJ. Učenci v 6. in 9. razredu so pisali MAT, SLJ, kot tretji predmet so devetošolci pisali GEO, 

šestošolci pa TJA. Dodatno so učenci 9. razreda pisali še KEM in TIT. Učitelji so pri vseh 

predmetih naredili analizo nalog in iskali smernice za kvalitetnejše delo, ki so jih predstavili na 

zaključni konferenci. Na Svetu staršev smo bili seznanjeni z rezultati NPZ. Rezultati so nad 

slovenskim povprečjem pri vseh predmetih in razredih. 

 

K 5. točki: Samoevalvacijsko poročilo 

Po elektronski pošti smo predstavniki Sveta staršev predčasno dobili samoevalvacijsko poročilo 

za šolsko leto 2021/2022, ki je bilo predstavljeno tudi na seji Sveta staršev. Sledili so 

Razvojnemu načrtu za obdobje od 2021/22 do 2025/26. Cilji, zastavljeni v okviru akcijskega 

načrta, so se zaradi epidemije koronavirusa in s tem povezanega dela na daljavo v šoli in 

zaprtjem vrtcev, nekoliko spremenili in prilagajali razmeram. Z vsemi zastavljenimi cilji iz 
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šolskega leta 2021/22, ki jih niso uspeli zaključiti bodo nadaljevali še v tem šolskem letu. 

Predvsem bo poudarek na dvigu digitalnih kompetenc in varnosti na spletu, na medsebojnih 

odnosih ter potrebni socializaciji otrok po zaključku epidemije COVID. Na podlagi evalvacije so 

zapisane smernice za delo vnaprej, in sicer smernice za delo v šolskem letu 2022/23 v šoli so: 

sooblikovanje kriterijev uspešnosti s strani učencev, nadgradnja in slednje pisni PI, nadgradnja 

(samo)evalvacije učencev, opolnomočenje učencev in staršev na področju spletne 

(ne)varnosti. Izpadla je tudi izvedba ankete o kvaliteti hrane, ki jo bodo poskušali izvesti to 

šolsko leto. 

Smernice za delo vrtca v tekočem letu zajemajo krepitev sodelovanja strokovnih delavcev vrtca 

in šole za lažji prehod otroka iz vrtca v šolo, razvojno procesno načrtovanje dela, nadgradnja 

raziskovalnega pristopa ter realizacija učnih sprehodov s FS.    

 

K 6. točki: Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23 (šola, vrtec) 

Po elektronski pošti smo predstavniki Sveta staršev predčasno dobili Letni delovni načrt za 

šolsko leto 2021/2022, nekateri pomembnejši in novi projekti so bili predstavljeni na seji. V 

okviru šole je ravnateljica posebej izpostavila, da si prizadevajo, da bi osnovna šola Gustava 

Šiliha Laporje postala prva razvojna šola v Sloveniji. Ugotovljeno je bilo, da šola s strani 

ministrstva ni dobila nobenega javnega delavca, ki bi dodatno doprinesel na učni pomoči. Prav 

tako šola znova sodeluje v programu ERASMUS, kar bo osnovnošolcem ponovno omogočilo 

potovanja v tuje države. Kot pomembnejšo spremembo je potrebno izpostaviti spremembo 

cene šolske prehrane, in sicer v tem šolskem letu cene znašajo: zajtrk za učence 1. VIO: 0,90 

€, zajtrk za učence 2. in 3. VIO: 0,90 €, malica za učence: 0,90 €, kosilo za učence 1. VIO: 

2,40 €, kosilo za učence 4. a in 5. a: 2,55 €, kosilo za učence 6. a – 9. a: 2,60 €. Še naprej bi 

bilo treba spodbujati starše, da bi podpirali nemščino oz. drugi tuji jezik v čim bolj zgodnjem 

obdobju šolanja. V tem pogledu bodo ponovno poskušali izvesti izlet v Avstrijo. Ga. ravnateljica 

si ponovno prizadeva omogočiti brezplačno uporabo telovadnice za izvenšolske dejavnosti v 

katere so vključeni učenci šole in vrtca. 

 

V okviru vrtca je bilo predstavljeno, da je zaradi večjega vpisa, zavod odprl dodaten oddelek 

(Oblački), ki se nahaja v stavbi osnovne šole. V tekočem šolskem letu v vrtcu predvidevajo 

med 88 in 94 otroki. Vrtec bo še naprej stremel k temu, da bo otrokom omogočeno čim več 

gibanja na prostem. Kot novost je vrtec z letošnjim letom ponudil otrokom tudi visoke grede, 

na katerih obdelujejo svoje prve rastline. Večji poudarek bo na govornem aparatu, s tem 

namenom je vodstvo omogočilo tečaj učiteljici v šoli, ki je opravila malo šolo logopedije in bo 

s tem namenom pomoč otrokom ter vzgojiteljem. V vrtcu so na podlagi izkušenj drugih vrtcev 

časovno prerazporedili obroke, tako sedaj zajtrk traja med 8:00 – 8:30 uro, kosilo ob 11:15 

(Mehurčki in Oblački) in ob 11:30 (ostali) ter malica med 13:30 – 14:00 uro. Ponovno se uvaja 

tudi pogovorne ure enkrat mesečno, po dogovoru z vzgojiteljicami. 

 

Sklep 2: Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23 je bil soglasno potrjen za šolo in vrtec. 

 

K 7. točki: Predstavitev navodil NIJZ v zvezi s preprečitvijo širjenja COVID -19 

Šola ravna v skladu z navodili okrožnic MIZŠ-ja in po priporočilih in posvetovanju NIJZ-ja.  

 

K 8. točki: Izvolitev članov upravnega odbora in predstavitev stanja šolskega 

sklada 

Seznanjeni smo bili s stanjem vseh treh skladov (šolski, štorkljin in vrtčevski sklad). 

Ugotovljeno je bilo, da bo potrebno dodatno zbiranje denarja, pri čemer je ponovno poudarek 



4 
 

na božično novoletnem sejmu v mesecu decembru. Predlogi glede zbiranja dodatnega denarja 

so tekli v smeri donatorstva, prispevka dohodnine v korist šole ter dviga prispevka v šolski 

sklad na 2,00 EUR/učenca (sedaj: 1,50 EUR). Glede slednjega je bilo dogovorjeno, da se 

konkretno dogovorimo na 2. seji, ko bodo predstavniki šole s tem seznanili preostale starše.  

Podan je bil tudi predlog, da bi dostop tako do vloge za črpanje sredstev, kot vloge za donacije, 

omogočili kar na spletni strani šole. V tem pogledu bi bilo dobro starše in ostale opozoriti tudi 

na možnost doniranja deleža dohodnine. 

 

Sklep 3: Izvolili in soglasno smo potrdili predsednika Upravnega odbora šolskega sklada 

Berglez Vitka ter članici Vesno Sagadin ter Valentino Jelen. 
 

K 9. točki: Izvolitev predstavnika staršev v komisijo za sprejem otrok v vrtcu 

Komisijo sestavljajo trije (3) predstavniki, in sicer predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje 

župan, predstavnik vrtca, ki ga imenuje gospa ravnateljica ter predstavnik staršev, ki je 

imenovan na seji Sveta staršev.  

 

Sklep 4: Izvolili in soglasno smo potrdili predstavnico staršev v komisijo za sprejem otrok v 

vrtec, in sicer Tjašo Korošec 

 

K 10. točki: Plan dela Sveta staršev 2022/23 

Predvidene so štiri redne seje Sveta staršev, druga seja v novembru, ideje in pomoč pri izvedbi 

božično-novoletnega sejma. Konkretneje se bomo o planu dela pogovarjali na prihodnji seji, 

ko bodo konkretneje zamišljeni cilji ter postavljen okviren načrt. 

K 11. točki: Razno 

Šolske aktivnosti: izpeljan je bil športni dan, obisk Pikinega festivala v Velenju (1.-3. razred), 

ekskurzija na Avstrijsko – Koroškem (8.-9- razred), aktivne priprave na teden otroka. 

Zbiranje dodatnih sredstev za potrebe učencev (šola v naravi) s strani občine – 

dogovor vodstva in predstavnikov Sveta staršev, da slednje nadaljuje predstavnica Sveta 

staršev iz preteklega leta Živa Šorli, ki je že navezala stike s preostalimi predstavniki Sveta 

staršev v občini Slovenska Bistrica. 

Ogrevanje šole in vrtca pozimi: s strani vodstva je bilo pojasnjeno, da se bo v zimskem 

času šola ogrevala na 21. stopinj (učilnice), vrtec na 22. stopinj (po potrebi se bodo dodali 

električni radiatorji). Kakršne koli podatke o zaprtju šole zaradi energetske krize (2 dni na 

teden), vodstvo do dneva seje ni imelo.  

Dvig nabavnih cen izdelkov za prehrano: vodstvo bo še naprej skušalo nuditi čim višjo 

kvaliteto prehrambnih izdelkov, vendar je že moč zaznati, da določenih izdelkov šola več ne 

kupuje zaradi podražitve ali pa se je kvaliteta slednjih znižala.  

Poudarek obveščanja staršev preko šolske spletne strani: ugotovljeno je bilo, da starši 

čedalje manj uporabljajo spletno stran šole, kar pripisujemo neposredni komunikaciji 

vzgojiteljev/učiteljev s starši nastali v času epidemije COVID. Zaradi neuporabe šolske spletne 

strani, so starši bili prepozno seznanjeni z določenimi informacijami. Prizadevali si bomo, da 

bodo starši ponovno ažurno spremljali šolsko spletno stran in njene objave. 

Problematika glede sprejetja drugošolcev: izpostavljeno je bilo, da drugošolci na 

prehodu iz 1. razreda (kjer so o sprejemu na prvi šolski dan posebej obveščeni), niso bili 

seznanjeni kdaj in kje pričnejo svoj prvi šolski dan. Dogovorjeno je, da bo vodstvo v prihodnjih 
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letih namenilo pozornost tudi drugošolcem in jih pravočasno obvestilo glede poteka prvega 

šolskega dne.  

Dodatni oddelek vrtca – Oblački: podano je bilo nezadovoljstvo s strani staršev, da so 

otroci na drugi lokaciji, v manj urejeni igralnici, ki imajo manj igrač ter pomanjkanjem 

socializacije. Prav tako je bilo izpostavljeno dejstvo o premali seznanjenosti na prvi vrtčevski 

dan, saj starši niso vedeli kam morajo oddati otroke. Porajajo se dvomi, ali bodo otroci v 

oddelku Oblački deležni iste obravnave, isto kvalitetnih stvari kot preostali otroci. Vodstvo je 

zagotovilo, da je bila odločitev o ustanovitvi novega oddelka tehtno premišljena in da bo 

otrokom v tem oddelku nudeno popolnoma enako kot preostalim otrokom. Zagotovili so, da 

se bodo trudili, da se bodo otroci čim več medsebojno družili.   

 

 

Prva seja Sveta staršev je bila zaključena ob 21:00. 

Laporje, 29.09.2022  

Zapisničarka: 
Nastja Avguštin 

Predsednik Sveta staršev:  
Tomaž Šorli 
 

 


