
SVET STARŠEV 
OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE 
 

Datum: 30. 9. 2020 

 

ZAPISNIK 

1. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2020/2021, ki je bila v 
torek,  29. 9. 2020, s pričetkom ob 18. uri v dvorani šole. 

 

PRISOTNI: 

- Predstavniki zaposlenih: ravnatelj g. Ladislav Pepelnik, pomočnik ravnatelja g. Miro Jaušovec 
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 2020/21: 
- 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 2019/20. 
6. Seznanitev z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2020/21. 
7. Predlogi cen prehrane, nadstandardnih programov in uporabo šolskih prostorov v šolskem letu 

2020/21. 
8. Pobude in vprašanja. 
9. Razno. 

 

K tč. 1 in 2 

Ravnatelj je pričel s 1. sejo Sveta staršev, pozdravil navzoče in ugotovil, da je sklepčnost 
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 2020/21: 

Predsednik: Branko Gregorc 
Namestnica: Barbara Jert 
Zapisnikar: Anja Mišanović 
Predstavnica v komisijo za prehrano: Klavdija Capl		
	
Zaradi	 opravičene	 odsotnosti	 ge.	 Anje	 Mišanović	 se	 poda	 predlog	 nadomestnega	 zapisnikarja.	
Predlaga	se	g.	Žarko	Mišanović.	 
 
SKLEP št. 1: Člani sveta staršev so soglasno potrdili predsednika, namestnico, zapisnikarja in 
predstavnico za prehrano za šolsko leto 2020/21. Prav tako je bil soglasno sprejet predlog za 
nadomestnega zapisnikarja. 

  

K tč. 5 

Ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil z zaključnim poročilom zavoda za preteklo šolsko 
leto 2019/20. 
 
Ugotavlja, da se je šolsko leto kljub epidemiološki situaciji uspešno zaključilo. Na področjih, kjer so 
učitelji zaznali pomanjkljivosti pa so izdelali načrte za odpravo le teh. 

Analiza vprašalnikov o delu na daljavo je pokazala, da je bil način dela ustrezen in bo v takšni obliki 
ostal, če ponovno pride do pouka na daljavo.  

Ob zaključku šolskega leta, po koncu epidemije, je tudi naša šola izvedla meritve telesne in gibalne 
pripravljenosti učencev. Ugotavlja se, tako kot v celotni Sloveniji, da so imeli ukrepi škodljive učinke na 
telesno zdravje otrok, saj je prišlo do upada gibalne učinkovitosti in dviga podkožnega maščevja. 

SKLEP št. 2: Svet staršev se je seznanil z zaključnim poročilom zavoda za preteklo šolsko leto 
2019/2020 in ga soglasno potrdil. 
 
 

K tč. 6 

Ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2020/21. 
 
Pove, da trenutno delo v šoli poteka po modelu B – v šolo so vključeni vsi učenci, vendar pa veljajo 
določene prilagoditve in omejitve. Ocenjuje, da so učitelji v primeru ponovnega zaprtja šol dobro 
pripravljeni za izpeljavo pouka na daljavo, saj so poskrbeli za dodatna izobraževanja in usposabljanja 
zaposlenih ter pripomočke za delo z učenci na daljavo. 

SKLEP	 št.	 3:	 Svet	 staršev	 se	 je	 seznanil	 z	 Letnim	 delovnim	 načrtom	 za	 šolsko	 leto	 2020/21	 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	2020/21.	

	
Na	osnovi	opravljenih	kalkulacij	so	se	cene	obrokov	povišale	za	4,43	%,	cene	najema	šolskih	prostorov	
pa	za	3,60	%.	

	
SKLEP	 št.	 4:	 Svet	 Staršev	 se	 je	 seznanil	 s	 predlogi	 cen	 prehrane,	 nadstandardnih	 programov	 in	
uporabo	šolskih	prostorov	v	šolskem	letu	2020/21.	

	
	

K	tč.	8	

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

- Predlaga	 se,	 da	 bi	 se	 devetošolcem	namenil	 višji	 procent	 denarja	 zbranega	 v	 zbiralni	 akciji	
starega	papirja	kot	ostalim	razredom,	za	kritje	stroškov	valete.	
	

- Ali	 ima	 šola	 izdelan	 konkreten	 plan	 v	 primeru	 ponovnega	 pouka	 na	 daljavo	 ali	 morebitne	
uvedbe	 karantene	 za	 posamezen	 razred?	 Ravnatelj	 pojasni,	 da	 se	 je	 način	 dela	 v	 času	
razglašene	epidemije	in	pouka	na	daljavo	izkazal	kot	učinkovit	in	ustrezen	in	bo	v	takšni	obliki	

potekal	tudi	v	prihodnje	(elektronska	pošta,	video	konference,	spletne	učilnice).		
	

	
K	tč.	9	

	
- Ravnatelj	 pove,	 da	 je	 v	 šoli	 na	 voljo	 dovolj	 zaščitnih	 mask	 in	 razkužil.	 V	 kolikor	 bi	 otroci	

potrebovali	zaščitno	masko	jo	dobijo	v	šoli.	

	
- Pomočnik	 ravnatelja,	g.	 Jaušovec	apelira	na	starše,	da	otroci	obiskujejo	največ	dve	obšolski	

dejavnosti,	zaradi	preobremenjenosti	ter	da	se	pri	izbiri	le	teh	upošteva	želje	otrok.	

Prav	tako	prosi,	da	se	starši	pogovorijo	z	otroci	o	virusu	COVID-	19	ter	o	ukrepih,	sprejetih	za	
omejevanje	širjenja	virusa,	saj	so	nekateri	učenci	negotovi,	zmedeni	in	še	vedno	ne	razumejo	
trenutne	situacije.		

	
	

Seja	je	bila	zaključena	ob	19.40.	
	
	

	
Zapisal:		 	 	 	 	 	 	 Predsednik	Sveta	staršev:	
Žarko	Mišanović	 	 	 	 	 	 Branko	Gregorc	

	


