
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV OŠ dr. Franja Žgeča v šolskem letu 2021/2022,  
ki je bila v četrtek, 12. maja 2022, ob 19. uri v šolski knjižnici.  
 
Prisotni: Dejan Ozmec – 1.b, Rok Strižič – 2.a, Alenka Kellner Peteršič – 3.a, Marjeta 
Velikonja – 4.a,  Janja Ozmec Gracer – 5.a, Nataša Pihler Brumen -  6.b,  Danijel Železnjak 7,   
Sabina Kozar Gajser – 8.b, Mateja Mihajlovič – 9.b, Karmen Hanželič – 9.a, Sabina Šilak – 
Bibe, Boris Šegula – Balončki, Bernarda Ozmec – Sončki, Katja Zorli Leben -  Zajčki, Danijel 
Rus – Pikapolonice, Stanislav Ciglar - Žabice in  
Iztok Hrastar – ravnatelj OŠ.  
Opravičeno odsotna: Mojca Voljč – 2.b, Biljana Premzl – 8. a in Janez Jakopin – 6. a. 
Neopravičeno odsotna: Dušanka Petrovič – 1. a 
  
Predsednik g. Železnjak je pozdravil prisotne in predstavil naslednji 
 
dnevni red: 
 

1. Izvolitev novi članov v Svet šole dr. Franja Žgeča Dornava, 
2. Potrditev cen delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023, 
3. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 
 
K 1. točki   
Predsednik razloži sestavo Sveta šole.  
Za javno glasovanje z dvigom rok glasujejo vsi člani.  
Predlagajo naslednje člane: Sabina Kozar, Dejan Ozmec, Katja Zorli Leben. 
Vsi predlagani kandidati so soglasno potrjeni. 
SKLEP: Izvoljeno so predstavniki Sveta staršev za Svet šole: Sabina Kozar, Dejan Ozmec in 
Katja Zorli Leben za obdobje štirih let. 
K 2. točki  
Ravnatelj pojasni cene DZ po razredih, predvsem tam, kjer so se cene, glede na lansko šolsko 
leto, povišale. Poskušamo biti čim bolj racionalni. Starši spremljajte, če so naloge v DZ rešene. 
Nasploh so cene za cca 2 eur višje. 
Soglasno potrjeno. 
SKLEP: Cene DZ za šol. leto 2022/23 so soglasno potrjene. 
K 3. točki 
Predsednik pove za vprašanje, ki ga je dobil. Najstarejša skupina vrtca nima izhoda na igrišče. 
Ne uporabljajo igral, ki so pri vrtcu in tistih pri starem vrtcu. Ostaja jim le igrišče, starši pa še 
opažajo, da se otroci premalo igrajo na prostem. Tudi igral je mogoče premalo. Večkrat je ena 
vzgojiteljica sama. Letos je to bilo več kot pol leta. Zakaj? Možno bi bilo izpad nadomestiti s 
študenti. Ravnatelj pojasni, da je potrebno tudi študentom zagotoviti plačilo. Sočasnost je 
določena. Ravnatelj bo povprašal, kje je razlog, da ostajajo v igralnici. Problem je tudi senca. 
Predlog je zagotoviti senco s pomočjo jader. Predlaga se tudi senca s pomočjo pokrival, 
platnene strehe. Potrebno je najti neko rešitev. Problem je tudi material na terasi – les, ker se 
otroci poškodujejo (zaskalijo). Rešitev za najstarejšo skupino bi bila zunanja ograja vse od 
vhoda v vrtec do parkirnega prostora, torej razširitev prostora, ki je ograjen. To bi preprečilo 



tudi otrokom, da nenadzorovano zapustijo objekt. Ravnatelj pove, da se bo težava z odpiranjem 
vrat v vrtec uredila v naslednjem tednu. Otroci več ne bodo mogli odpreti.  
Prisotni so razpravljali o sanacije stare stavbe vrtca – občina bi jo naj ponovno namenila za 
vrtec. Sočasno so se starši ponovno seznanili s prostorsko stisko šole - premalo učilnic.  
Predlagalo se bo občini, da se razširi ograja pred vrtcem. Skrajni čas je, da se uredi senca na že 
ograjenem delu vrtca. V igralnico, ki je brez klime, se bo v skrajnem primeru namestila 
prenosna klima. Predlog staršev je tudi, da sami pristopimo in zberemo nekaj denarja (stari 
papir, železo …). Med predlogi je bil podan predlog, da je smiselno najprej najti ustrezno 
rešitev, nato pa se dogovori o financiranju.  
Kdo razporeja otroke po skupinah? Naj bodo enako stari otroci skupaj.  
Ravnatelj pojasni, da bomo imeli s 1. 10. 2022 šest polnih skupin, če vsi starši podpišejo 
pogodbe.  
Pohvala za organizacijo tabora na Arehu – vrtec.  
Zastavljeno je bilo vprašanje glede spremljevalca enega od otrok v vrtcu. Po ocenah staršev se 
zadeva rešuje zelo dolgo.? Ravnatelj pojasni, da je po neuradni informaciji spremljevalec 
odobren oz. se čaka le na uradno potrditev. Kljub temu, da se zdi reševanje dolgotrajno, je bila 
zadeva, v primerjavi s podobnimi, izredno hitro rešena. 
Pohvala za odločitev za organizacijo šole v naravi v tem šolskem letu, ker so ti otroci ostali že 
brez tabora in plavalnega tečaja. Otrokom je žal, da jih ne spremljajo razredniki. Ravnatelj 
pojasni, da spremljevalci ne morejo biti vsi razredniki, čeprav bi si otroci to želeli.  
8. razred – položnice za zimsko šolo v naravi so bile, ni pa bilo finančnega razreza. 
Zakaj ni nadzora nad uporabo telefonov? Otroci med odmori uporabljajo telefone, se snemajo, 
objavljajo na socialnih omrežjih. Ravnatelj pojasni, da je odmor čas pouka, ko je uporaba 
prepovedana. Na to bo opozoril učitelje. Starše sočasno pozove, da se vsako zlorabo v 
popoldanskem času prijavi.  
Zastavljeno je bilo vprašanje glede poklicnega usmerjanja učencev v 8. in 9. razredu. Staršem 
se  pojasni, da se le-to izvaja.  
20. 5. – dan policista – udeležijo se ga vsi učenci in starejša skupina vrtca, cel dan bo namenjen 
varnosti, zaščiti in reševanju.  
 
Predsednik in ravnatelj se zahvalita za sodelovanje v tem šolskem letu. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.10. 
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