
 

 

 

Številka: 11-ZSS1/2021-22 

Datum: 23. 9. 2021 

ZAPISNIK 

1. seje Sveta staršev Osnovne šole 
Ferda Vesela Šentvid pri Stični v šolskem letu 

2021/2022 

Datum in ura: 23. september 2021 ob 17:30 

Lokacija: avla Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 

Prisotnost 

Predstavniki 

oddelkov: Anica Janežič, Alma Ibričić, Urška Maučec, Vito Meško, Sabina 

Žučko (namestnica), Robert Koritnik, Maja Zrilič, Simona Boh, Janez Moškrič, 

Barbara Slapnik, Darja Čelik, Petra Miklič, Jožica Fajdiga, Albin Verbič, Hana 

Fekonja, Teja Ciglar, Darija Koporc, Jasminka Jusić 

Opravičeni: Ana Gregorič, Ivanka Potokar, Tanja Adrinek (namestnica), Rok Štrempfelj 

Ostali prisotni: ravnateljica Angelca Mohorič, 

pomočnik ravnateljice Marcel-Talt Lah in 

Liljana Turk, zapisnikarica 

Po pregledu navzočnosti je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 18 članov, s čimer je bila 

zagotovljena sklepčnost dela sveta staršev. 

Dnevni red 

1. Konstituiranje sveta staršev: 

 izvolitev predsednika sveta staršev, 

 izvolitev člana Pritožbene komisije, 

 izvolitev dveh članov v Upravni odbor šolskega sklada. 

2. Letno poročilo o uresničevanju LDN v šolskem letu 2020/2021 (priloga 1). 

3. Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/2022 (priloga 2). 

4. Predlog sprememb Pravil šolskega reda (priloga 3). 

5. Seznanitev s spremembami Hišnega reda (priloga 4). 

6. Informacije, vprašanja, pobude in predlogi. 

Skladno s poslovnikom in ZOFVI je prvo sejo novega sklica sveta staršev do izvolitve 

predsednika sveta staršev vodila ga. ravnateljica Angelca Mohorič. Pozdravila je navzoče in se 

članom sveta staršev zahvalila za uspešno sodelovanje v preteklem šolskem letu. 
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Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je navzoče seznanila z dnevnim redom. Predlagala je 

dopolnitev prve točke dnevnega reda z alinejo izvolitev predstavnika staršev v svet zavoda, ker je 

dosedanji predstavnik PŠ Temenica, g. Boris Sadar, odstopil. 

G. Robert Koritnik je skladno s sklepom zadnje seje sveta staršev v preteklem šolskem letu 

predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko Šolska prehrana, v kateri bi bili predstavljeni 

rezultati ankete o šolski prehrani, govorili bi o morebitni ustanovitvi delovne skupine in o 

spremembah Pravilnika o šolski prehrani ter članstvu v šolski komisiji za prehrano, ki ga ta 

pravilnik določa. Trenutno je v komisiji zastopan en predstavnik staršev, želja pa je po dveh. 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je povedala, da so v veljavi Pravila o prehrani iz leta 2012. V 

letu 2013 so se ta pravila posodobila, vendar na svetu zavoda niso bila potrjena. Zato je 

potrebno Pravila o prehrani posodobiti in uskladiti z Zakonom o šolski prehrani, nato pa 

konstituirati komisijo za prehrano. Predlagala je, da se v novembru skliče sestanek sveta staršev, 

kjer bi obravnavali to temo. Do takrat pa bo šola pripravila osnutek Pravilnika o šolski prehrani. 

Novi dnevni red 

1. Konstituiranje sveta staršev:  

 izvolitev predsednika sveta staršev, 

 izvolitev člana Pritožbene komisije, 

 izvolitev dveh članov v Upravni odbor šolskega sklada, 

 izvolitev predstavnika staršev v svet zavoda. 

2. Letno poročilo o uresničevanju LDN v šolskem letu 2020/2021 (priloga 1). 

3. Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/2022 (priloga 2). 

4. Predlog sprememb Pravil šolskega reda (priloga 3). 

5. Seznanitev s spremembami Hišnega reda (priloga 4). 

6. Šolska prehrana. 

7. Informacije, vprašanja, pobude in predlogi. 

SKLEP: Člani sveta staršev so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in ga z dvigom 

rok (18 glasov ZA) potrdili. 

Konstituiranje sveta staršev 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je predstavila potek volitev po poslovniku o delu sveta staršev. 

Volitve so potekale tajno z glasovalnimi lističi. Predlagala je članici volilne komisije: 

 go. Majo Zrilič in 

 go. Darjo Čelik. 

SKLEP: Člani sveta staršev so soglasno potrdili volilno komisijo. 

Izvolitev predsednika sveta staršev 

Na glasovalnem lističu za predsednika sveta staršev je bilo predlaganih vseh 20 članov sveta 

staršev. S kandidaturo so se strinjali ga. Urška Maučec, g. Vito Meško, g. Robert Koritnik in g. 

Albin Verbič, ostali predlagani člani so kandidaturo zavrnili. 

Na tajnih volitvah je dobil največ glasov g. Robert Koritnik, in sicer 12, g. Albin Verbič je dobil 3 

glasove, ga. Urška Maučec 2 glasova in g. Vito Meško 1 glas. 
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SKLEP: Člani Sveta staršev Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični so na tajnem 

glasovanju za predsednika sveta staršev izvolili g. Roberta Koritnika. 

Po izvolitvi je ga. ravnateljica Angelca Mohorič vodenje seje predala novoizvoljenemu 

predsedniku. 

Novoizvoljeni predsednik sveta staršev je na kratko nagovoril navzoče. 

Izvolitev člana Pritožbene komisije 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je predstavila naloge in sestavo Pritožbene komisije: 

Na podlagi 60. b in 60. c člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. 

list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13) je Svet zavoda Osnovne šole Ferda Vesela 

Šentvid pri Stični imenoval Pritožbeno komisijo, ki odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem 

pravic in dolžnosti učencev. 

Sestavljajo jo naslednji člani: 

 5 predstavnikov delavcev šole, 

 1 strokovni delavec druge šole in 

 2 predstavnika staršev. 

Na glasovalnem lističu za člana Pritožbene komisije je bilo predlaganih vseh 20 članov sveta 

staršev. S kandidaturo so se strinjali ga. Urška Maučec, g. Vito Meško, g. Janez Moškrič in g. Albin 

Verbič, ostali predlagani člani so kandidaturo zavrnili. 

Na tajnih volitvah je dobil največ glasov g. Albin Verbič, in sicer 9, ga. Urška Maučec je dobila 4 

glasove, g. Janez Moškrič 3 glasove in g. Vito Meško 2 glasova. 

SKLEP: Člani sveta staršev so za člana Pritožbene komisije izvolili g. Albina Verbiča. 

Ker iz predstavljenega ni bilo ugotovljeno, kako dolg je mandat članov komisije, je g. predsednik 

Robert Koritnik pozval vodstvo šole, da preveri trajanje mandata članov Pritožbene komisije. 

SKLEP: Vodstvo šole bo preverilo trajanje mandata po veljavnih predpisih in o tem 

obvestilo svet staršev na naslednji seji, kar bo tudi zabeleženo v zapisnik. 

Izvolitev dveh članov v Upravni odbor šolskega sklada 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je povedala, da so v Upravni odbor šolskega sklada imenovani 3 

predstavniki staršev za štiriletni mandat. Ga. Frida Bijec ostaja članica, ge. Katji Košak Šket je s 

tem šolskim letom potekel mandat, zato je vložila pisno kandidaturo, ga. Tadeja Kovačič pa nima 

več otroka na naši šoli. 

Na glasovalnem lističu za člana Upravnega odbora šolskega sklada je bilo predlaganih 21 članov. 

S kandidaturo so se strinjali ga. Urška Maučec, g. Vito Meško, g. Janez Moškrič in ga. Katja Košak 

Šket. 

Največ glasov je dobila ga. Katja Košak Šket, in sicer 14, ga. Urška Maučec je dobila 10 glasov, g. 

Vito Meško 6 glasov in g. Janez Moškrič 4 glasove. 

SKLEP: V Upravni odbor šolskega sklada sta bili izvoljeni ga. Katja Košak Šket in 

ga. Urška Maučec. 
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Izvolitev predstavnika staršev v svet zavoda 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je pojasnila, da je po občinskem Odloku o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični v svetu zavoda 

zastopan predstavnik staršev PŠ Temenica. Ker je iz sveta zavoda s pisno odpovedjo izstopil 

dosedanji predstavnik staršev PŠ Temenica g. Boris Sadar, ga je v svetu staršev in svetu zavoda 

iz PŠ Temenica nadomestila novoizvoljena članica ga. Jasminka Jusić. Njen mandat v svetu 

zavoda traja štiri leta. 

SKLEP: Predstavnica staršev PŠ Temenica in nova članica sveta zavoda je 

ga. Jasminka Jusić. 

Letno poročilo o uresničevanju 

LDN v šolskem letu 2020/2021 (priloga 1) 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je predstavila poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta v 

šolskem letu 2020/2021. 

SKLEP: Starši so bili seznanjeni s poročilom o izvedbi letnega delovnega načrta v 

šolskem letu 2020/2021. 

Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/2022 (priloga 2) 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je predstavila Letni delovni načrt Osnovne šole Ferda Vesela 

Šentvid pri Stični za šolsko leto 2021/2022, ki se izvaja od 1. septembra 2021 dalje. 

Go. Petro Miklič je zanimalo, kako bo letošnji 6. razred nadoknadil izpad plavalnega tečaja in 

zimske ŠVN, ki bi morala biti izvedena v lanskem šolskem letu oziroma v 5. razredu. 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je dejala, da bodo izpad plavalnega tečaja nadoknadili z 

letošnjimi dnevi dejavnosti (športni dnevi s plavalno vsebino), zaradi izpada zimske ŠVN v 6. 

razredu bodo imeli učenci 7. razredov prednost pri udeležbi na letošnjem smučarskem taboru v 

Kranjski Gori, izvedena pa bosta tudi dva dodatna športna dneva s smučarsko vsebino. 

SKLEP: Svet staršev je z dvigom rok (18 glasov ZA) potrdil seznanitev z letnim delovnim 

načrtom za šolsko leto 2021/2022. 

Predlog sprememb Pravil šolskega reda (priloga 3) 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je predstavnike sveta staršev seznanila s spremembami v 

Pravilih šolskega reda (v prilogi 3 so obarvane rumeno). 

SKLEP: Člani sveta staršev so soglasno potrdili spremembe Pravil šolskega reda. 

Seznanitev s spremembami Hišnega reda (priloga 4) 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je predstavila spremembe Hišnega reda (v prilogi 4 so 

obarvane rumeno). 

G. Verbič je želel, da se v Hišni red v šesto alinejo pod Nadzor in obnašanje v šolskih prostorih v 

času pouka in drugih dejavnosti vnese sledeča vsebina: 

Pri odpiranju vhoda se čas vstopa učencev prilagodi vremenskim razmeram. 
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SKLEP: Člani sveta staršev so bili seznanjeni s spremembami Hišnega reda. 

Šolska prehrana 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je predstavila rezultate ankete o šolski prehrani (priloga 5), ki 

so jo učenci reševali konec lanskega šolskega leta. Povedala je, da je bila med počitnicami v 

jedilnici nameščena protihrupna izolacija. 

Na naši šoli je bila v šolskem letu 2019/2020 s strani NIJZ izvedena analiza šolskih kosil s 

pomočjo računalniške metode, v letošnjem šolskem letu pa bo izvedena še brezplačna kemijska 

analiza šolskih kosil v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Nacionalni program 

o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 med svoja prednostna področja uvršča 

pomen ustreznosti organizirane šolske prehrane. Ob tem si zastavlja cilj in ukrepe za izboljšanje 

kakovosti prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi smernic zdravega 

prehranjevanja. S pomočjo analize se bodo na šoli oblikovali jedilniki, upoštevajoč pestro 

sestavo oz. tudi tisto, kar imajo učenci radi, ter prilagoditve sezoni. 

Nekateri starši so izrazili željo po t. i. verskih dietah. 

G. pomočnik ravnateljice Marcel-Talt Lah je razložil, da so dietni obroki v šolah omejeni le na od 

zdravnika predpisane diete. V takšnih primerih šola od staršev vsako leto zahteva predložitev 

ustreznega zdravniškega potrdila. Šola je dolžna po zakonu pripraviti dnevno en dietni obrok, 

predpisan s strani zdravnika. 

G. pomočnik ravnateljice Marcel-Talt Lah je starše opozoril na neprimerno obnašanje učencev 

pri prehranjevanju in jim predlagal, da tudi sami doma dajo večji poudarek kulturi 

prehranjevanja in primerni uporabi jedilnega pribora. 

G. Albin Verbič je dal pobudo za sestavo delovne skupine za prehrano. Vanjo bi bili poleg 

predstavnikov sveta staršev vključeni tudi starši izven sveta staršev, učenci in nekateri 

strokovni delavci šole. 

SKLEP: Zaradi očitno zelo obširne prehranske problematike je svet staršev odločil, da bo 

naslednja redna seja obravnavala zgolj šolsko prehrano. Za potrebe točk 

dnevnega reda te seje bo: 

 predsednik sveta staršev pridobil mnenja in morebitne dobre prakse drugih 

svetov staršev v okviru aktiva in ZASSS, na podlagi katerih bo svet staršev 

lahko odločal o ustanovitvi delovne skupine za prehrano, ki bi delovala v 

okviru sveta staršev; 

 g. Albin Verbič glede na pridobljene informacije in podatke pripravil možne 

opredelitve nalog delovne skupine prav tako z namenom odločanja o 

ustanovitvi le-te; 

 vodstvo šole najkasneje do 4. 11. pripravilo finaliziran osnutek novega 

Pravilnika o šolski prehrani, ki ga bo svet staršev v roku enega tedna 

dopisno uskladil in potrdil. V roku enega tedna po potrjevanju bo ta 

pravilnik sprejel tudi svet zavoda. Na seji sveta staršev, ki bo sledila temu 

sprejemu, bo svet staršev lahko poleg ostalih tem skladno s sprejetim 

pravilnikom izvolil predvidoma 2 predstavnika staršev v šolsko komisijo za 

prehrano. 
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Informacije, vprašanja, pobude in predlogi 

Datumi prihodnjih sej 

G. predsednik Robert Koritnik je predlagal datume rednih sej sveta staršev v šolskem letu 

2021/2022: 

2. seja sveta staršev bo v četrtek, 18. 11. 2021,  

3. seja sveta staršev bo v četrtek, 17. 2. 2022, 

4. seja sveta staršev bo v sredo, 18. 5. 2022. 

SKLEP: Svet staršev se je skladno s predhodno obravnavanimi temami s predlaganimi 

datumi soglasno strinjal. 

Poročila predstavnikov oddelkov 

1. a: Pohvalili so delo razredničarke in druge učiteljice oz. pomočnice v razredu. 

Predstavnica oddelka je izpostavila, da nekateri otroci ne morejo pojesti trdega sadja, ki ga 

dobijo za dopoldansko malico. Opozorila je tudi, da nekateri starši kar nekaj časa čakajo 

otroke pred vrati šole ob uri, ki so jo navedli za prevzem. 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je povedala, da je do zamujanj prišlo zaradi usklajevanja 

odhodov skupin na kosilo. To se je sedaj uredilo. 

3. c: Predstavnica je predstavila težavo z učilnico, v kateri je 3. c. 

Potekala je razprava; ga. ravnateljica Angelca Mohorič je pojasnila, da problem zaenkrat 

zaradi finančnih in prostorskih težav ni rešljiv. 

3. b: Izrazili so zanimanje, kdaj bo šola kupila stalni zabojnik za zbiranje starega papirja. 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je dejala, da je šola že pridobila ponudbe za zabojnike, 

vendar se v šolskem skladu za nakup le-tega še ni zbralo dovolj denarnih sredstev. 

8. b: Odmor med drugo in tretjo uro je prekratek za malico in rekreacijo. Zanima jih, zakaj 

učenci še vedno dobivajo veliko nalog v okolju MS Teams. 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je povedala, da rekreativnega odmora ne morejo 

podaljšati, ker so vezani na avtobusne prevoze učencev. 

Na sestanku pedagoških delavcev so se dogovorili, da se v času izobraževanja v šoli delo v 

okolju MS Teams ne opusti zato, da učenci ne pozabijo, kje in kako lahko dostopajo do 

šolskih vsebin. 

6. a: Izrazili so nezadovoljstvo glede plačila odškodnin za ob koncu šolskega leta vrnjene 

učbenike. 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je dejala, da je bilo to sklenjeno na enem izmed sestankov 

sveta staršev v preteklih šolskih letih. 

7. b: G. Albina Verbiča je zanimalo, zakaj se mora v vsak problem učencev vključiti šolska 

svetovalna služba. Ni se strinjal z zaporedjem obravnave razrednik → svetovalna služba → 

ravnateljica in je predlagal, da se svetovalna služba izvzame in se po potrebi vklopi šele, ko 

to kot potrebno odredi ravnateljica. 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je odgovorila, da sta potek reševanja kršitev pravil in 

izvajanje ukrepov zapisana v Pravilih šolskega reda. 
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Drugo 

Ga. ravnateljica Angelca Mohorič je izrazila željo, da se učenci vozači, ki obiskujejo verouk (razen 

1. razredov), po končanem verouku ne vračajo nemudoma na šolsko avtobusno postajališče, kjer 

bi dlje časa čakali na avtobus in bili pri tem izpostavljeni prometu pred šolo, pač pa naj na 

avtobus do ustrezne ure počakajo v župnišču. Šola namreč nima na voljo kadra, ki bi skrbel za 

varnost učencev na šolskem avtobusnem postajališču. 

SKLEP: G. Janez Moškrič se je javil, da se v zvezi s to težavo pogovori z g. župnikom. 

Zaključek 

Sestanek je bil zaključen ob 21:30. 

 

 

 Predsednik sveta staršev 

 Robert Koritnik 

  
 


