
 
 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Slivnica pri Celju,  
ki je potekala v torek, 28. 9. 2021,  

z začetkom ob 16. uri v telovadnici šole. 
 
Prisotni starši:  po priloženi listi prisotnosti 
 
Dnevni red: 

- Izvolitev predsednika Sveta staršev 
- Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta  v šolskem letu  2020/2021 
- Letni delovni načrt 2021/2022 
- Pravila šolskega reda OŠ Slivnica pri Celju 
- Predlog članov predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada OŠ Slivnica pri 

Celju 
- Imenovanje članov Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Slivnica pri Celju 
- Tekoča problematika 

 
Ravnateljica je pozdravila prisotne in povedala, da jo veseli, da se vidijo v živo. Na kratko se 
predstavi in predlaga, da se predstavijo tudi starši. Zahvalila se jim je, ker so sprejeli funkcijo 
predstavnika Sveta staršev in povedala, da je njihova prva naloga, da izberejo predsednika in 
namestnika Sveta staršev. 
 

1. Izvolitev predsednika Sveta staršev 

 
Predstavniki staršev so za predsednico predlagali Eriko Drobnak, ki zaradi odsotnosti od seje 
preko telefona sporoči, da se z izvolitvijo strinja. Za namestnico predsednice predlagajo Moniko 
Narat. 
  
Soglasno so sprejeli sklep št. 1: 
Za predsednico Sveta staršev OŠ Slivnica pri Celju je izvoljena Erika Drobnak, za namestnico pa 
Monika Narat.  
 

Po prvi točki je ravnateljica predala vodenje novoizvoljeni namestnici predsednice.  
 

2. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta  v šolskem letu  2020/2021 
 
Namestnica prosi ravnateljico, da predstavi Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta  v 
šolskem letu  2020/2021.  
 
Ravnateljica razloži, da je poročilo napisala še prejšnja ravnateljica, ona ga bo na kratko 
predstavila. Pove, kakšna je bila organizacija in realizacija pouka, kako je potekal pouk na daljavo. 
Izpostavi učni uspeh, rezultate na nacionalnih preverjanjih znanja, dosežke na tekmovanjih 
znanja, sodelovanje v projektih, izdelavo raziskovalne naloge, napredovanje učiteljev in otrok v 
znanju uporabe e-pripomočkov. Večjih investicij, razen začetka funkcionalne prenove matične 
šole, ni bilo. 
 
Starše zanima, kaj se namerava narediti v smeri izboljšanja znanja angleščine pri učencih, saj so 
bili dosežki učencev pri NPZ v angleščini nekoliko pod povprečjem. Ravnateljica odgovarja, da je 



bil na to temo narejen načrt, kako se bo zadeva reševala v prihodnje. Težava je v koncentraciji 
otrok ter v razumevanju slušnega dela. Učitelji bodo namenili pozornost temu področju. 
 
S strani staršev je bila dodana pripomba glede analize NPZ in delitve otrok, in sicer zakaj se 
ločijo rezultati celega razreda in rezultati brez otrok z DSP. Ravnateljica pove, da je bila takšna 
dosedanja praksa prejšnje ravnateljice. 
 
Starše zanima, če je knjižnica že prešla na sistem Cobiss. Ravnateljica odgovori, da je večina 
knjig že prenešena. 
 
Sklep št. 2:  Člani sveta staršev OŠ Slivnica pri Celju dajejo pozitivno mnenje k Poročilu o 
realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko  leto 2020/2021.  
 

3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 
 
Ravnateljica je na kratko predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022. Predstavniki 
staršev so dobili Letni delovni načrt kot gradivo in tudi razredniki so predstavili delo na roditeljskih 
sestankih. Ravnateljica pove, da je imela za načrtovanje novosti premalo časa, saj je s 1. 9. 
nastopila mandat, bo pa tekom leta temu namenila več časa, saj smatra letni delovni načrt za živ 
dokument, ki se lahko tudi spreminja. 
 
Pove, da se trenutno v Gorici soočamo s prostorsko stisko, saj je določen del šole zaradi gradbenih 
del zagrajen. Zaradi bolniških odsotnosti imamo trenutno kar nekaj nadomeščanj. Novost na 
razredni stopnji je odmor za kosilo. 7. februarja je pouka prost dan, ki se ne nadomešča. 
 
Ravnateljica predstavi še število učencev, oddelkov, organizacijo OPB, prednostne naloge, 3. 
predmet nacionalnega preverjanja znanja za 9. razred, razširjeni program, interesne dejavnosti, 
dodatno ponudbo ter 2 nova projekta. Upamo, da bo šola lahko letos spet mednarodno 
sodelovala. Učbeniški sklad in šolska svetovalna služba delujeta ustaljeno, trenutno imamo zaprto 
knjižnico, saj so knjige zaradi prenove v zaklonišču. Knjižničarka v tem času organizira potujočo 
knjižnico. 
 
Tudi letos bodo organizirani sistematski pregledi za učence, trenutno se še zdravstveni dom ni 
odločil, ali se bodo učenci vozili v Šentjur ali bo zdravnica prihajala v šolo. Tudi preventivne 
dejavnosti, projekt Zdrava šola, Šolska shema so že lepo utečeni. Ravnateljica seznani starše, da 
se bodo cene prehrane zaradi povišanja življenjskih stroškov žal povečale. 
 
Starše zanima, če je možno odpadle plavalne tečaje zaradi epidemije nadomestiti v letošnjem 
šolskem letu. Vodstvo šole je to že poskušalo, vendar so naleteli na težavo zaradi zasedenosti 
bazenov in premajhnem številu plavalnih učiteljev. Ravnateljica pravi, da se bo o tem še 
pozanimala. 
 
Starše zanima, če se bo šola vključevala v lokalno skupnost. Ravnateljica si tega želi in se bo trudila 
v tej smeri. 
 
Starši povejo, da jedilnik velikokrat ni enak dejanskemu stanju. Ravnateljica bo o tem vprašala 
vodjo prehrane. 
 



Starše zanima, zakaj v jedilnici ni več kotička s kruhom. Ravnateljica pove, da je to zaradi 
priporočil NIJZ glede epidemije in širjenja okužb. Takoj ko bo mogoče, bo kotiček s kruhom spet 
na voljo. Do takrat naj otroci, če so lačni, prosijo kuharice za kos kruha. 
 
Sklep št. 3: Člani sveta soglašajo z Letnim delovnim načrtom OŠ Slivnica pri Celju za šolsko leto 
2021/2022. 
 

4. Pravila šolskega reda OŠ Slivnica pri Celju 
 
Starši so dobili po elektronski pošti izvleček Pravil šolskega reda OŠ Slivnica pri Celju, kjer sta 
rdeče označeni predlagani spremembi. Na pobudo učiteljskega zbora bi želeli v pravila dodati 
posebno alinejo o energijskih pijačah, ki se pri učencih vedno bolj pojavljajo in so lahko škodljive 
za zdravje. 
 
 
Sklep št. 4: Svet staršev daje soglasje k Pravilom šolskega reda OŠ Slivnica pri Celju. 
 

5. Izvolitev predstavnikov staršev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Slivnica pri 
Celju 
 
Ravnateljica je prisotne seznanila, da mandat Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Slivnica pri 
Celju poteče 17. 10. 2021. Šolski sklad sestavljajo: štirje predstavniki staršev in trije predstavniki 
šole. Zato je Šolski sklad naslovil na Svet staršev zaprosilo za imenovanje 3 predstavnikov in 
imenovanje Upravnega odbora. Svet šole OŠ Slivnica pri Celju je na seji predlagal tri predstavnike 
zaposlenih in sicer: Majo Tifengraber, Renato Kolar Krajnc in Dragico Kladnik. Po krajši razpravi 
so bili za predstavnike Šolskega sklada predlagani naslednji starši: Monika Narat, Boris Dolničar, 
Mateja Pušnik in Lidija Lapornik. 
 
Sklep št. 5: Svet staršev je soglasno izvolil za predstavnike staršev v Upravni odbor Šolskega 
sklada Moniko Narat, Borisa Dolničarja, Matejo Pušnik in Lidijo Lapornik. 
 
Sklep št. 6: Svet staršev imenuje Upravni odbor Šolskega sklada v naslednji sestavi: Monika 
Narat, Boris Dolničar, Mateja Pušnik, Lidija Lapornik, Maja Tifengraber, Renata Kolar Krajnc in 
Dragica Kladnik. 
 

7. Tekoča problematika  
 
• Ravnateljica predlaga tudi letos, da se za potrebe ustvarjanja v OPB, pobere znesek 5 € za celo 

šolsko leto in ga plačajo starši, katerih otroci bodo v podaljšanem bivanju dlje časa. Znesek se 
bo obračunal na položnici. 
 

Sklep št. 7: Svet staršev soglaša, da se plača prispevek za material, s katerim učenci ustvarjajo 
v OPB, 5 € za celo šolsko leto. 
 

• Ravnateljica informira starše o stanju prenove šole, kaj že že bilo narejeno in kaj je še v načrtu. 

• Člane zanima, če je šola že dobila zapisnik ogleda nevarnih šolskih poti. Sredi aprila je bil 
namreč sklican sestanek, kjer je bil opravljen ogled šolskih poti. Šolske poti so presojali z vidika 
varnosti in katere oznake so potrebne na nevarnih odsekih. Na prejšnji seji Sveta staršev 
zapisnik še ni bil končan in poslan na šolo. Ravnateljica se bo pozanimala, kako je z 
zapisnikom. 



 
Ravnateljica se zahvali za udeležbo. Želi si, da se tudi starši aktivno vključujejo v aktivnosti šole in 
da dobro sodelujemo in komuniciramo. Najboljši je iskren dialog in kot ravnateljica se bo po svojih 
močeh trudila za reševanje težav. Seveda je treba vedeti, da pri tem naleti na omejitve svoje 
pristojnosti, zasledovati in spoštovati pa mora tudi zakonodajo. 
 
Naslednja seja bo verjetno v februarju 2022 in jo bo sklicala predsednica Sveta staršev.  
 
Namestnica zaključi sejo in se zahvali za udeležbo. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.40 uri.  
 
 
    Zapisnik zapisala                                                                          Predsednica Sveta staršev 
   Petra Bračko Petek                      Erika Drobnak 
 
 


