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SVET STARŠEV 

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE 

 

Datum: 28. 9. 2021 

 

ZAPISNIK 

1. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2021/2022, 

ki je bila v torek,  28. 9. 2021, s pričetkom ob 18. uri v stari telovadnici 

šole. 

 

PRISOTNI: 

- Predstavniki zaposlenih: ravnatelj g. Ladislav Pepelnik in pedagog g. Boštjan 

Ravnjak 

 

- Predstavniki Sveta staršev OŠ: lista prisotnih je sestavni del zapisnika 

 

Sejo je sklical ravnatelj OŠ Janka Glazerja Ruše, g. Ladislav Pepelnik. 

 

DNEVNI RED: 

1. Uvodni pozdrav. 

2. Ugotovitev sklepčnosti. 

3. Poslovnik o delu Sveta staršev. 

4. Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2021/2022: 

- izvolitev predsednika Sveta staršev. 

- izvolitev namestnika predsednika Sveta staršev. 

- izvolitev zapisnikarja. 

- izvolitev predstavnika v komisijo za prehrano. 

5. Seznanitev z zaključnim poročilom zavoda za preteklo šolsko leto 2020/2021. 

6. Seznanitev z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2021/2022. 

7. Predlogi cen prehrane, nadstandardnih programov in uporabo šolskih prostorov 

v šolskem letu 2021/2022. 

8. Pravila šolskega reda. 

9. Vzgojni načrt. 

10. Pobude in vprašanja. 

11. Razno. 
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K tč. 1 in 2 

Ravnatelj je pričel s 1. sejo Sveta staršev, pozdravil navzoče in ugotovil, da je od 

enaindvajsetih (21) članov na seji prisotnih petnajst (15) članov, štiri (4) člani so se opravičili. 

Sklepčnost je bila zagotovljena. (Seznam prisotnih je priloga k zapisniku). 

 

K  tč. 3 

Predstavniki Sveta staršev so bili seznanjeni s Poslovnikom Sveta staršev.  

 

K tč. 4 

S strani predstavnikov Sveta staršev so bili podani naslednji predlogi za konstituiranje vodstva 

Sveta staršev za šolsko leto 2021/2022: 

Predsednik: Branko Gregorc 

Namestnica: Aleksandra Kuntner 

Zapisnikarica: Anja Mišanović 

Predstavnica v komisijo za prehrano: Klavdija Leskovar 

 

SKLEP št. 1: Člani sveta staršev so soglasno potrdili predsednika, namestnico, 

zapisnikarico in predstavnico za prehrano za šolsko leto 2021/2022.  

 

K tč. 5 

Ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil z zaključnim poročilom zavoda za preteklo 

šolsko leto 2020/2021. 

 

Ocenjuje, da se je kljub omejitvam in v skladu z danimi okoliščinami, šolsko leto 2020/2021 

uspešno zaključilo. 

Razprave ni bilo. 

SKLEP št. 2: Svet staršev se je seznanil z zaključnim poročilom zavoda za preteklo 

šolsko leto 2020/2021 in ga soglasno potrdil. 

 

 

K tč. 6 

Ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 

2021/2022. 

 

Pove, da delo v šoli poteka po modelu B, ki je nekoliko prirejena verzija modela B, ki je bil v 

veljavi v šolskem letu 2020/2021. Vse aktivnosti so načrtovane tako, da bodo tudi realizirane. 

V pripravah je celovita energetska sanacija objekta šole in širitev vrtca za dva oddelka. 
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V skladu s šolskim koledarjem, bo v tem šolskem letu izvedena samo ena delovna sobota, 

4.12. 2021. Z njo se nadomešča prosti petek, 24. 12. 2021. 

Razprave ni bilo. 

SKLEP št. 3: Svet staršev se je seznanil z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 

2021/2022 in ga soglasno potrdil. 

 

K tč. 7 

Predstavniki Sveta staršev so bili seznanjeni s predlogi cen prehrane, nadstandardnih 

programov in uporabo šolskih prostorov v šolskem letu 2021/22. 

 

Na osnovi opravljenih kalkulacij se predlaga povišanje cen obrokov za 2,1 %.  

 

SKLEP št. 4: Svet staršev se je seznanil s predlogi cen prehrane, nadstandardnih 

programov in uporabo šolskih prostorov v šolskem letu 2021/2022. 

 

 

K tč. 8 

 

Ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil s Pravilnikom šolskega reda.  

 

Razprave ni bilo. 

 

SKLEP št. 5: Svet staršev se je seznanil s Pravilnikom šolskega reda. 

 

 

 

K tč. 9 

 

Ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil z Vzgojnim načrtom. 

 

Razprave ni bilo. 

 

SKLEP št. 6: Svet staršev se je seznanil z Vzgojnim načrtom. 

 

 

K tč. 10 

 

S strani predstavnikov staršev so bile podane naslednje pobude in vprašanja: 

 

- Ali bodo letos izpeljane ekskurzije v tujino? Ravnatelj pojasni, da je izvedba le teh, 

zaradi epidemiološke slike pod vprašajem. V kolikor bodo razmere dopuščale, bodo 

ekskurzije izvedene spomladi. 
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- Ali se bo učencem predvajal dokumentarni film Mitje Okorna Covid-19? Ravnatelj 

pojasni, da se šola ni odločila za prikazovanje omenjenega dokumentarnega filma 

učencem. 

 

- Ponovno se izpostavijo pomisleki glede nabave likovnega materiala. Predlaga se, da 

bi šola nabavila potrebni  material (tempera barve, risalne liste…), ta pa bi se nato, 

glede na potrebe porazdelil med učence. Ravnatelj pojasni, da se likovni material 

prenaša z napredovanjem v višji razred, v kolikor ga učenci ne porabijo. Dokupiti je 

potrebno samo manjkajoče.  

 

- Ali gredo šestošolci  v šolo v naravi? Zaradi prezasedenosti nastanitvenih kapacitet le 

ta ne bo izvedena, bo pa za njih v 7. razredu izvedena naravoslovna šola v naravi. 

 

 

K tč. 11 

 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.50. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta staršev: 

Anja Mišanović, l.r.      Branko Gregorc 

 


