
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ dr. Franja Žgeča v šolskem letu 2022/2023,  
ki je bila v sredo, 12. oktobra 2022, ob 18.00 uri v knjižnici šole.  
 
Prisotni: Boris Šegula – 1. b,  Dušanka Petrovič – 2. a, Ozmec Dejan – 2. b, Liljana Poplatnik 
– 3. a, Katja Leben Zorli – 3. b, Kellner Peterčič Alenka – 4. a, Marjeta Velikonja – 5.a, Ozmec 
Gracer Janja – 6. a, Janez Jakopin – 7. a, Nataša Pihler Brumen – 7.b, Sabina Kozar -  9. b,  
Stanislav Ciglar – Bibe, Sabina Šilak – Balončki, Bernardka Ozmec -  Pikapolonice,  Primož 
Menhart – Zajčki,  Martina Jerenec - Sončki in  
Iztok Hrastar – ravnatelj OŠ.  
Opravičeno odsotni: Koren Anja – 1.a, Biljana Premzl – 9.a in Danijel Železnjak – 8.a 
 
Predlagan dnevni red: 
 

1. Predstavitev LDN za šolsko leto 2022/2023  
2. Pobude, predlogi, vprašanja. 

 
Podpredsednik  Sveta staršev g. Jakopin  je pozdravil prisotne, besedo je predal ravnatelju. 
Ravnatelj je pozdravil prisotne, povedal je, da še v tem šolskem letu velja mandat predsedniku 
g. Železnjaku in podpredsedniku g. Jakopinu, ter članom šolskega sklada, g. Jakopinu, g. 
Ozmec  in ga. Zorli Leben.  
  
Predstavnica v skupini za prehrano za  šolsko leto 2021/22 ni več članica Sveta staršev, zato je 
potrebno za šolsko leto 2022/2023 predlagati novega člana.  
V skupino za prehrano  so člani Sveta staršev predlagali go. Katja Zorli Leben. Sodelovala bo 
z delavci šole pri oblikovanju šolske prehrane.  
 
Predstavnica Sveta staršev za prehrano je ga. Katja Zorli Leben. 
 
K 1. točki 

 
Predlog LDN za šolsko leto 2022/2023 za enoto vrtec so  člani sprejeli po e pošti.  
Prednostna naloga v vrtcu je »TU KJER SEM DOMA«.  
Vsaka skupina ima svoj program, projekte in različne dejavnosti razdeljene po mesecih. 
Prvega  novembra se v enoti vrtca odpira polovični skupina.  
V vrtcu imamo od 1. 10 2022 zaposleno pripravnico, financirano iz MIZŠ, dodatne pomoči smo 
zelo veseli.  
Odjava prehrane se v enoti vrtec drugače upošteva kot v šoli. V šoli lahko odjavite prehrano za 
tekoči dan do 8.30, v enoti vrtec pa se prehrana odjavi za tri dni v naprej.  
Starši predlagajo spremembo sklepa o odjavi prehrane tako, da bi odjava v enoti vrtec veljala 
naslednji dan odjavi. Predlog bo predstavljen na seji Sveta šole, ter poslan na Občino Dornava. 
 

1. SKLEP  
Člani  Sveta staršev so se seznanili z predlogom LDN OŠ dr. Franja Žgeča Dornava za 
enota  vrtca  za šolsko leto 2022/2023. 
Sklep je bil soglasno potrjen. 
 



Tudi za šolo so starši prejeli predlog LDN za šolsko leto 2022/2023 po e- pošti. 
Prednostna naloga v šoli je »VARNO V DIGITALNEM SVETU«, razvijanje medsebojnih 
odnosov, strpnost. Ravnatelje je povedal, da se naj starši o raznih nepravilnostih, stiskah in 
problemih, ki jih opazijo pri učencu pogovorijo z učiteljem, svetovalno službo ali pa pridejo do 
ravnatelja.  
Člani so se pogovarjali o med vrstniškem nasilju in o nevarnih pasteh digitalnega sveta. Med 
vrstniško nasilje se lahko pojavlja že v nižjih razredih, zato je potrebno v takšnih situacijah 
reagirati takoj. Dogovorjene imamo delavnice, predavanja in izobraževanja o zasvojenosti z 
digitalno tehnologijo, ki bodo namenjene učencem in staršem. 
To šolsko leto imamo 246 učencev v 14. oddelkih. Pouk v četrtem razredu poteka  v bivši 
zbornici, zbornica je v tem šolskem letu v jedilnici šole, jedilnica pa je v avli šole. Manjkajo 
nam učilnice, predvideno je, da bi se dogradila razredna stopnja. 
V tem šolskem letu bodo izvedeni neobvezni izbirni predmeti iz računalništva, športa in prvega 
tujega jezika angleščine.   
V razširjenem programu poskušamo učencem ponuditi čim vem. Veseli nas, da spet poteka 
projekt Mali in veliki prijatelji in Simbioza skupnosti. 
Ta vikend bo  v sklopu Rdečega križa potekal v centru Mercator na Ptuju projekt Drobtinica, 
zbirali bomo prispevke za  našo šolo.  
Imamo nov projekt Lions Quest, sodelovali bodo učenci 7. razreda. 
Organizirana bo letna šola v naravi, zimska šola v naravi in tabori. Za 5. razred sta dve 
destinaciji letne šole v naravi, Simonov zaliv in Rakov Škocjan. Tri dnevni tabor v 4. razredu 
ostaja. Zimska šola v naravi bo organizirana v 7. in 8. razredu. Termin  za 7. razred je potrjen 
in sicer zadnji teden v decembru na Treh kraljih,  za 8. razred  smo dobili termin na  CŠOD v 
mesecu marcu, na Treh kraljih ni več prostih terminov.  
 

2. SKLEP 
Člani  Sveta staršev so se seznanili z predlogom LDN OŠ dr. Franja Žgeča Dornava za  
šolo za šolsko leto 2022/2023. 
Sklep je bil soglasno potrjen. 
 
 

K 2. točki 

 

Ravnatelj je povedal, da cene likovnega materiala ostajajo iste kot prejšnje šolsko leto. Cena 
likovnega materiala za 4. in 5. razred  12 €,  za 6. – 9. razred 8 €. 

Člani Sveta staršev so se s predlagano ceno soglasno strinjali. 
 
Prehrana učencev bo v tem šolskem letu obračunana od prvega do zadnjega v mesecu. 
 
G. Ozmec je povedal, da je otrok v drugem razredu manjkal zaradi bolezni. Manjkajočo snov 
so starši želeli pridobiti v spletni učilnici. Učiteljica je povedala, da ne daje gradiva v spletno 
učilnico, učenec si mora sam pridobiti manjkajočo snov. Starši so se pogovarjali o različnih 
načinih podajanja manjkajoče snovi v času, ko otrok manjka.  



Ravnatelj je povedal, da se bo o tem pogovoril z učiteljicami, spletne učilnice trenutno ne 
delujejo. Spletno stran šole ureja računalničar.  
 
G. Ozmec je povedal, v skupini Pikapolonic zjutraj niso prisotne vse tri zaposlene, je samo 
pomočnica vzgojiteljice.   
Ravnatelj je odgovoril, da je v skupini urejena sočasnost, bo pa ta podatek preveril.  
 
Ga. Petrovič je vprašala, glede prenove  oz. kaj bo urejeno v starem vrtcu.  
Ravnatelje povedal, da bodo v starem vrtcu urejeni trije oddelki skupine vrtca.  
 
Šolo in vrtec še vedno ogrevamo na kurilno olje.  
 
Ga. Leben Zorli je vprašala kakšen je postopek, če želi učenec koristi prosti dan. 
Ravnatelj je odgovoril, da se na nižji stopnji starši pogovori s učiteljem, za tisti dan morajo 
samo poskrbeti, da učenec nadoknadi manjkajoče. Učenec lahko v šolskem letu koristi pet dni.  
 
Ga. Ozmec Gracer je povedala, da v šolskem letu 2021/22 učenci niso opravili preverjanja 
plavanja Delfinčka. Za  5. razred  je bilo v letni šoli planirano da bi naj imeli več ur plavanja 
kot takrat 6. razred, ki je preverjanje opravil.  
Ravnatelje je odgovoril, da bo preverjanje plavanja bo na koncu šolskega leta na Ptuju.  
 
G. Šegula je predlagal vzpostavitev informacijskega sistema učitelj - starši, tudi glede raznih 
soglasij. 
Ravnatelj je povedal, da se bo o tem pogovoril z računalničarjem.  
 
Ravnatelj bo na vprašanja staršev, na tista, ki jih ni odgovoril na seji, odgovoril po elektronski 
pošti. 
 
Vprašanj ni bilo več, zato se je  podpredsednik  članom zahvalil za udeležbo in sodelovanje.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.12  uri. 
 
 
Delovodnik št. 900-2/2022-4 
 
 
Zapisnik pisala:                                                                             Podpredsednik Sveta staršev: 
Mira Vesenjak                                                                                       Janez Jakopin 1.r.                                                              
                                                                                                                                                                          
PRILOGA: podpisna  list 


