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Z A P I S N I K  
 

1. seje Sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 25. septembra 2017, ob 17. uri v zbornici 
šole 
 
 
Prisotni: Urška Farčnik, Daniela Likar Zvonar, Simona Pungeršek Cunk, Petra Klenovšek, 
Milica Skamagkoulis, Katja Bovha Hus, Špela Fotivec, Sabina Mernik, Marjana Rojc, Jernej 
Godnik, Iris Majdič, Snežana Delakorda, Mateja Krajnc Šoštarič, Ana Dragutinović, Romana 
Presinger, Andreja Regner, Vid Burnik, Jasna Markovič, Tomaž Kužner, Maja Orehov, 
prisotni pa so bili tudi ravnatelj Branko Močivnik, pomočnik ravnatelja Marjan Kuhar in vodja 
šolske prehrane Nevenka Čater Jeušnik 
 
Odsotni: / 
 
Dnevni red:   

1. Izvolitev predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2017/18 
2. Pregled zapisnika zadnje seje 
3. Pregled poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17 
4. Predstavitev predloga LDN za šolsko leto 2017/18 
5. Pobude in predlogi 
6. Razno 

 
 
K točki 1/ 
 
Ravnatelj je pozdravil vse prisotne in predstavil poročilo o volitvah v Svet staršev. 
Predstavniki staršev so bili za člane Sveta staršev za šolsko leto 2017/18 izvoljeni na 
roditeljskih sestankih v začetku meseca septembra. Ravnatelj je predlagal dnevni red, ki so 
ga prisotni potrdili soglasno.  
 
V skladu s Poslovnikom o delu sveta staršev smo izmed staršev, ki so bili izvoljeni v svet 
staršev, izvolili predsednika sveta staršev in njegovega namestnika. 
 
SKLEP:   
1. Svet staršev verificira mandate članov sveta staršev. 
 
2. Svet staršev bo v šolskem letu 2017/18 vodil Vid Burnik, njegova namestnica bo   
    Maja Orehov. 
                     
K točki 2/ 
 
Na zapisnik 3. seje Sveta staršev, ki je bila 5. 6. 2017, ni bilo nobenih pripomb. 
 
SKLEP:   
Svet staršev je potrdil zapisnik zadnje seje z dne 5. 6. 2017. 
 



 2 

K točki 3/ 
 
Pomočnik ravnatelja šole je predstavil poročilo o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto. 
Prisotne je seznanil z organizacijo dela v šolskem letu 2016/17.  
Iz letnega poročila o realizaciji LDN je razvidno, da je bil v celoti realiziran tako obvezni kot 
razširjen oziroma dogovorjen program osnovne šole, prav tako pa tudi ostale načrtovane 
naloge. Tudi v preteklem šolskem letu so učenci pod mentorstvom učiteljev dosegli nekaj 
izjemnih dosežkov.  
Realizirane so bile vse načrtovane šole v naravi, prav tako vsi kulturni, tehniški, naravoslovni, 
športni dnevi in vse poučne ekskurzije. Na šoli je potekala tudi vrsta interesnih dejavnosti, v 
okviru katerih so učenci sodelovali na različnih prireditvah, projektih, razstavah in 
tekmovanjih. 
 
Ravnatelj je podal informacijo o poletnem počitniškem varstvu, ki je bilo organizirano od 26. 
6. 2017 do 31. 8. 2017 na naši šoli. Udeležilo se ga je 199 otrok od 1. do 5. razreda iz 
celjskih osnovnih šol in tudi iz drugih občin. Ponudili smo vrsto aktivnosti, razne delavnice, 
povabili zunanje goste in izvedli vrsto pohodov v Celju in njeni okolici. Starši in šola so bili z 
izvedbo zelo zadovoljni, zato načrtujemo poletno počitniško varstvo tudi v naslednjem letu.  
 
SKLEP:  Svet staršev se je seznanil s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta 
              za šolsko leto 2016/2017 in z njim soglaša. 
 
K točki 4/ 
 
Predlog LDN za šolsko leto 2017/18 je predstavil ravnatelj šole. Precej podatkov iz predloga 
Letnega delovnega načrta je zajeto v šolski publikaciji, v kateri predstavljamo naše delo in 
organizacijo pouka. Ravnatelj je predstavil najpomembnejše podatke.  
V šolskem letu 2017/2018 ima šola 20 rednih oddelkov in 4 bolnišnične oddelke (2 na 
Otroškem oddelku  in 2 na Otroškem oddelku kirurških strok in ORL), 5,52 oddelkov 
podaljšanega bivanja in 2 skupini jutranjega varstva. Na šoli je 423 učencev, 195 dečkov in 
228 deklic. 
Na šoli je v šolskem letu 2017/2018 zaposlenih 63 delavcev, 57 za nedoločen čas, 6 za 
določen čas, od tega dva delavca preko javnih del, program pomoč pri učenju in program 
informiranje ter ena delavka, zaposlena preko javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih. Vsi zaposleni za nedoločen čas imajo z zakonom določeno 
ustrezno izobrazbo. Imamo šest zunanjih sodelavk, pet jih sodeluje pri izvajanju vzgojno-
izobraževalnega dela ter računovodkinjo iz JZ Desetka Celje. 
 
Tudi v tem šolskem letu bomo naša prizadevanja usmerili v kvalitetno izvajanje obveznega in 
razširjenega programa osnovne šole s poudarkom na pridobivanju kakovostnega znanja, 
vzgoji in počutju otrok. 
Na pedagoškem področju smo si zastavili naslednje prednostne naloge: 

– razvijanje bralne in pismene kulture – poudarek na funkcionalni pismenosti, 
– delo z nadarjenimi učenci, 
– delo z učenci, ki imajo odločbe o usmeritvi, 
– ustno in pisno ocenjevanje znanja s poudarkom na sestavi pisnih preizkusov, 
– povezovanje strokovnih aktivov po horizontalni in vertikalni osi, 
– nenasilna komunikacija med učenci, učitelji in starši, 
– izvajanje pouka športa zaradi spremenjenih prostorskih pogojev, 
– spremljava vzgojnega delovanja šole, 
– v bolnišnični šoli sodelovanje z zdravstvenim osebjem in vzgojiteljicama, 
– sodelovanje šole v razvojnih in drugih projektih na različnih ravneh. 

 
V skladu s finančnim načrtom in finančnimi možnostmi bomo: 

– nakupili najnujnejša učila in učne pripomočke za izvajanje pouka, 
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– nakupili zunanja igrala, 
– dopolnili knjižni fond strokovne in leposlovne literature, 
– dopolnili kuhinjski inventar, 
– posodobili del računalniške opreme za potrebe pouka. 

 
Opravili bomo naslednja investicijsko-vzdrževalna dela: 

– ureditev vhoda v matično zgradbo z Vrunčeve ulice, 
– ureditev uvoza k šoli z Oblakove ulice, 
– ureditev parkirnih prostorov, 
– ureditev travnatih površin na Vrunčevi ulici in zasaditev dreves, 
– obnovitev ograje in stebrov na Vrunčevi ulici, 
– popravilo ometa na strešnem delu fasade, 
– namestitev hidranta pred glavnim vhodom, 
– struženje in lakiranje parketa po potrebi, 
– zidarska in slikopleskarska dela po potrebi, 
– izgradnja ekološkega otoka za odvoz odpadkov v Kosovelovi ulici, 
– sprotna nujno potrebna popravila, ki sodijo v sklop rednega vzdrževanja zgradbe. 

 
Prisotni so bili seznanjeni z organizacijo pouka, interesnimi dejavnostmi, izbirnimi predmeti,  
z oblikami diferenciacije pri pouku, kako je organizirano podaljšano bivanje in jutranje 
varstvo, šolsko knjižnico, učbeniškim skladom, šolskim skladom, projekti in šolsko prehrano. 
 
Ravnatelj je staršem podal informacijo o poteku gradnje nove šolske telovadnice, o delovanju 
javne kuhinje, kjer se pripravljajo obroki za socialno ogrožene občane, šolska kuhinja pa 
pripravlja tudi tople obroke za dijake Šolskega centra Celje. 
 
Vodja šolske prehrane je na kratko predstavila delovanje šolske kuhinje, kjer skrbijo za 
zdravo in uravnoteženo prehrano otrok in rezultate ankete o šolski prehrani, ki je potekala v 
mesecu marcu in aprilu 2017. V anketi so sodelovali učenci od 3. do 8. razreda. Dejavnosti, s 
katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja učencev, so: 

 vključevanje ekoloških in lokalno pridelanih živil v jedilnike ter vzporedna vzgojno-
izobraževalna aktivnost, 

 izvajanje aktivnosti v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave, 

 dejavnosti v okviru eko dneva, 

 aktivnosti, vezane na dan zdravja,  

 aktivnosti ob dnevu slovenske hrane, 

 sprotno obveščanje in predstavitve preko oglasne deske, šolskega spleta, 
šolskega radia in razgovori v okviru razrednih ur ter ustrezno vključevanje v učne 
vsebine. 

 
V letošnjem šolskem letu sodelujemo v projektu »Kuhna pa to«. Otroci otrokom kuhajo 
tradicionalno kosilo, v katerega so vključeni učenci 6. razreda. 
 
Redni pouk se prične ob 8.20 in se zaključi najkasneje ob 14.20, izbirni predmeti, dodatni in 
dopolnilni pouk, nekatere interesne dejavnosti, razredne ure in nekatere druge dejavnosti pa 
se pričnejo ob 7.30. Urnik je sestavljen tako, da polurni odmor za kosilo ni potreben. 
Interesnih dejavnosti je 29, od tega 16 za učence od 1. do 5. razreda in 13 za učence od 5. 
do 9. razreda. V 7., 8. in 9. razredu si učenci sami izberejo dve ali tri ure pouka izbirnih 
predmetov tedensko. V letošnjem letu se bo glede na izkazan interes učencev izvajalo 17 
različnih obveznih izbirnih predmetov. Tudi v letošnjem šolskem letu se bo izvajal pouk 
angleščine kot neobvezni izbirni predmet za učence 1. razreda. Pouk bo trajal 2 uri tedensko 
in se bo izvajal po rednem urniku. Obiskovanje tega pouka je prostovoljno, a so na željo 
staršev vključeni vsi učenci 1. razreda. V drugem in tretjem razredu poteka pouk angleščine 
kot obvezni tuj jezik.  
V letošnjem šolskem letu si lahko učenci v 4., 5. in 6. razreda izberejo eno ali dve uri pouka 
neobveznih izbirnih predmetov. Učenci so izbrali nemščino, računalništvo in šport. Za učence 
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7., 8. in 9. razreda se bo izvajal pouk neobveznega izbirnega predmeta francoščina. Učenci 
se udeležujejo tudi različnih tekmovanj, na katera se prijavljajo celo šolsko leto. Razpored 
tekmovanj je določen s šolskim koledarjem in bo objavljen sproti na šolski spletni strani. 
Stroške tekmovanj bo krila šola. Šolo v naravi bomo izvajali v 4., 5. in 7. razredu. V 4. 
razredu smo staršem ponudili izvedbo zimske šole v naravi, 5. razred ima program plavanja 
v Baški, 7. razred pa ima program naravoslovja v Planici. Podaljšano bivanje je organizirano 
za učence od 1. do 5. razreda. Učenci so v podaljšanem bivanju od konca pouka do 16.00, 
do 16.30 pa je organizirano varstvo. Šola ima urejeno tudi jutranje varstvo za učence 1. 
razreda v času od 6.00 do 8.00 zjutraj.  
 
Posebno skrb posvečamo tudi nadarjenim učencem. Za te učence bomo pripravili 
individualiziran program dela. Učencem bomo ponudili različne dejavnosti, ki potekajo tekom 
celega šolskega leta. V mesecu maju načrtujemo izvedbo naravoslovnega tabora v Domu 
Breženka v Fiesi. 
 
Starši so bili na 1. roditeljskem sestanku podrobno seznanjeni z nadstandardnim 
programom, ki ga šola ponuja učencem in je predstavljen v predlogu Letnega delovnega 
načrta za šolsko leto 2017/2018: 

– izvedba ekskurzij, 
– šola v naravi, 
– tečaj plavanja in drsanja, 
– sodelovanje učencev pri raziskovalnem delu, 
– sodelovanje učencev v različnih projektih, 
– v okviru dni dejavnosti obisk kulturnih, zgodovinskih in drugih ustanov. 

 
SKLEP:   
Svet staršev soglaša s predlaganim nadstandardnim programom šole za šolsko leto 
2017/18. 

             
Organizacija dela v bolnišnici je nespremenjena. Obseg pouka je 102 uri, od 1. do 5. razreda 
je obseg 50 ur, ostalo je pouk od 6. do 9. razreda. 
 
Šola namenja posebno skrb varnosti učencev in jo zagotavlja z različnimi aktivnostmi na 
področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti pri delu v učilnicah ter z 
doslednim izvrševanjem Pravilnika o varnosti pri delu.  
Prometno varnostni načrt šola vsako leto na novo posodobi. O vseh novostih so učenci in 
starši obveščeni preko razrednikov in z informacijami na spletni strani šole. 
 
SKLEP: 
Svet staršev soglaša s predlogom Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18. 
              
K točki 5/ 
 
Starši so ponovno podali predlog, da bi se zaradi večje varnosti učencev na Vrunčevi ulici 
postavile hitrostne ovire, predlagajo tudi, da bi se v okolici šole uredila svetlobna 
signalizacija, katera bi voznike opozarjala na bližino šole.  
Ravnatelj je povedal, da se po izgradnji nove telovadnice načrtuje ureditev cestišča na 
Vrunčevi med šolo in železniško progo, tako da bo cestišče dvignjeno s prehodom za pešce. 
 
 
K točki 6/ 

 
Predstavnica staršev 7. b razreda je podala vprašanje, ali na šoli beležimo odhode učencev 
in kdo učence spremlja iz šole domov. 
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Učenci odidejo v skladu s hišnim redom po končanem pouku domov oziroma na kosilo, sami 
ali v spremstvu staršev oz. oseb, ki so jih starši pisno pooblastili, za učence v podaljšanem 
bivanju imamo sezname njihovih odhodov, ki so nastali na podlagi pisnih prijav staršev. 
 
Predstavnico staršev 4. b razreda je zanimalo, ali se bo v letošnjem šolskem letu izvajal FLL 
za mlajše.  
Pomočnik ravnatelja je pojasnil, da se zaradi odsotnosti mentorice ta projekt v letošnjem 
šolskem letu ne bo izvajal. 
 
Predstavnico staršev 2. c razreda je zanimalo, ali bo izbirni predmet za učence 4. razreda 
celo šolsko leto ob 7.30 uri. Nekateri starši so mnenja, da je to za učence prezgodaj, za 
druge je ta termin bolj ugoden kot popoldanski. 
Ravnatelj je pojasnil, da te ure zaradi organizacije dela na šoli ni mogoče spremeniti. 
 
Predstavnica staršev 7. b razreda je vprašala, zakaj učenci nimajo strnjenega pouka in 
morajo včasih kakšno uro počakati do naslednje šolske ure.  
Ravnatelj je obrazložil, da je od 7. razreda dalje neenakomerna porazdelitev fantov in deklet 
in zato zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev ne more imeti več skupin pouk športa 
istočasno. Ko bo zgrajena nova telovadnica, bo ta problem rešen. 
 
Predstavnico staršev 1. b razreda je zanimalo, kako je z zunanjimi površinami šole. 
Ravnatelj je pojasnil, da bo ob šoli rokometno igrišče, obdano z dvema atletskima stezama. 
Nova telovadnica bo s šolo na Vrunčevi in Kosovelovi povezana z veznim hodnikom, v 
načrtu pa je tudi ureditev učilnice na prostem na prostoru ob železnici.  
Dostop na igrišče bo urejen z vrtljivimi vrati, kamor bodo lahko dostopali le pešci, zunanje 
površine bodo pod video nadzorom. 
Ob Vrunčevi ulici bomo uredili travnato površino, obnovili že obstoječo ograjo in namestili 
vodni hidrant. 
 
Predstavnica staršev 7. b razreda je podala željo staršev, da bi pri pojavu uši na šoli, starši 
vseh učencev na šoli enotno pristopili k rešitvi tega problema. 
 
Predstavnica staršev 4. b razreda je posredovala željo staršev, da bi v naslednjem šolskem 
letu učitelji ponovno nakupili potrebščine za likovno umetnost za učence preko šole, starši pa 
bi znesek za material poravnali po položnicah. 
Ravnatelj je pojasnil, da smo se za letošnje leto odločili drugače – zaradi številnih 
neporavnanih zneskov za šolske potrebščine. 
 
Predstavnika staršev 4. a razreda je zanimalo, kako šola preverja, da na kosilo ne hodijo 
druge osebe. 
Ravnatelj je obrazložil, da šola gradi odnos na zaupanju in da do teh dogodkov do sedaj ni 
prihajalo, občasno pa se tudi izvaja nadzor. 
 
Predstavnico staršev 7. b razreda je zanimalo, ali šola beleži, kaj se zgodi s hrano, ki jo otrok 
ne poje. 
Vodja šolske prehrane je obrazložila, da kuharji dnevno vodijo evidenco o odpadu hrane. 
 
Predstavnik staršev 9. a razreda je povedal, da je zasledil članek s problematiko o napakah, 
ki se pojavljajo v učbeniku založbe Rokus Klett za matematiko v 9. razredu. Zanimalo ga je, 
ali učitelji učijo po učbeniku ali učijo, kot je prav.   
Pomočnik ravnatelja je povedal, da z omenjenim člankom ni seznanjen, učitelji občasno 
zasledijo napake v učbenikih, na katere založbe opozarjamo, vendar ni odziva. 
Ravnatelj šole bo do naslednje seje Sveta staršev pridobil informacijo, kako je z obravnavo 
učne snovi pri matematiki v tem konkretnem primeru (verjetnostni račun). 
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Predstavnica 1. b razreda je pohvalila interesne dejavnosti v prvem triletju, vendar pogrešajo 
urnik interesnih dejavnosti, zato učiteljski aktiv prosijo, da pripravijo urnike. 
 
Ravnatelj je staršem podal informacijo, da se šole srečujemo s problemom financiranja 
zaposlovanja spremljevalcev za otroke s posebnimi potrebami. Spremljevalec po naši 
zakonodaji pripada samo slepim, slabovidnim ali otrokom z drugimi motnjami. Predsednika 
sveta staršev je zaprosil za pomoč, da bi problem financiranja spremljevalcev za otroke s 
posebnimi potrebami izpostavil na seji predsednikov sveta staršev. 
 
SKLEP: 
Predsednik sveta staršev bo na seji predsednikov sveta staršev podal informacijo o 
problematiki financiranja zaposlovanja asistentov za otroke s posebnimi potrebami. 
 

 
Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 19. uri. 
 
Celje, 11. 10. 2017 
 
 
Zapisala                Predsednik Sveta staršev 
Saša Remsko                                                                                          Vid Burnik, prof. 
 
 
 


