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ZAPISNIK 
 

1. seje Sveta staršev za šolsko leto 2020/2021, ki je bila v torek, 6.10.2020, od 17.00 do 19.00 v OŠ 
Dob.  
 

 
 

Dnevni red: 

 

1. Pozdrav ravnateljice skozi oči učencev, učenk šole. 

2. Predstavitev poročila LDN 2019/2020. 

3. Predstavitev LDN 2020/2021. 

4. Izvolitev predsednika in predstavnikov  Sveta staršev v drugih organih. 

5. Predlogi, pobude, vprašanja. 

 

1. Pozdrav ravnateljice skozi oči učencev, učenk šole. 

Ga. ravnateljica z nekaj izbranimi primeri predstavi dejavnosti in projekte v preteklem šolskem letu. 

2. Predstavitev poročila LDN 2019/2020. 

Kratka predstavitev poročila za preteklo šolsko leto. 

3. Predstavitev LDN 2020/2021. 

Kratka predstavitev načrta za letošnje šolsko leto. 

 
Vprašanja staršev: 
 
Spletne učilnice 
Pojavljajo se težave pri registraciji, s strani šole ni primernega odziva. 
Odgovor: Del težav izvira iz dejstva, da veliko naslovnikov ni izvedlo registracije pravočasno. 
Ravnateljica se je ponovno pogovorila z računalničarjem Samom, ki je zatrdil, da je cca še 10 učencev 
od 4.-9.razreda, ki se še ni registriralo. Ravnateljica bo obvestila razredničarke, naj v razredu poiščejo 
omenjene učence, ki bodo napoteni k računalničarju, da rešimo problem. 
 
Pevski zbor na PŠ Krtina 
Pevski zbor pod mentorstvom Elizabete Pirnat je organiziran za vse učence od 1.-5.razreda na različne 
načine. Pevski zbor pa sodeluje z gledališko skupino pod mentorstvom Lidije Gomboc, ki pa jo 
sestavljajo le učenci 5. razreda. 
 
E-asistent 
Določeni učitelji niso dovolj odzivni pri komunikaciji. 

http://www.os-dob.si/
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Vodstvo šole razišče konkretne primere in poda pojasnilo 
 
Neobvezni izbirni predmeti v OŠ Krtina 
Potekali bodo izmenično, deloma na daljavo. Ga. ravnateljica ponovno preveri predviden režim. 
Ravnateljičina naloga je, da obvesti vse strokovne delavce in jih opozori, da za komunikacijo s starši 
uporabljajo eAsistenta. 

 

4. Izvolitev predsednika in predstavnikov Sveta staršev v drugih organih. 

Izvoljeni so bili sledeči predstavniki Sveta staršev: 

 

Predsednik: g. Sašo Seljak 

Namestnik predsednika: g. Bogdan Zupan 

Zapisničarka: ga. Katja Tušek 

Predstavniki Sveta staršev v Svetu zavoda: 

• ga. Katrin Oražem (potrditev nadaljevanja mandata) 
• g. Bogdan Zupan (potrditev nadaljevanja mandata) 
• g. Sašo Seljak (izvolitev v nov mandat) 

Predstavnica v šolskem skladu: ga. Urška Smolnikar 

Predstavnik v Aktivu svetov staršev: g. Bogdan Zupan 

 

5. Predlogi, pobude, vprašanja. 

• S strani staršev prihaja pobuda, naj se aktivira delovna skupina za pregled in pripravo 
jedilnikov, ki je bila predstavljena na 2. seji sveta staršev marca 2020 in katere priprava in 
implementacija je zastala zaradi varnostnih ukrepov. 

 
Iz zapisnika 2. seje: 
… 
'Kvaliteta hrane in sestave jedilnikov 
Nekaj staršev opozori na domnevno nekvalitetno hrano, ki je učenci ne pojejo. Ga. ravnateljica pojasni, da med 
tednom otroka učenci sami izbirajo jedilnik. Ustanovljena bo delovna skupina za pregled in pripravo jedilnikov, v 
katero bodo vključeni tudi starši. Hkrati ga. ravnateljica vabi starše, da ob predhodni najavi pridejo na kosilo in se 
sami prepričajo o kvaliteti obrokov.  
OPOMBA Vse aktivnosti so zaradi korona virusa 19 in učenja na daljavo ustavljena. ' 

… 

Ravnateljica daje pobudo, da s strani sveta staršev izberete enega predstavnika staršev matične šole 
in enega predstavnika staršev PŠ Krtina v skupino za šolsko prehrano. Ravnateljica se poveže z vodjo 
šolske prehrane in skupaj z njo dopolni in sestavi razširjeno skupino za pregled jedilnikov. 

(op. B.Z. - pobuda dana po seji) 

http://www.os-dob.si/
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• V lanskem šolskem letu je bil prispevek za fotokopije enoten čez celo leto kljub zaprtju šole v 
pomladnih mesecih. Iz tega naslova ostaja nekaj dodatnih sredstev, za katera nas zanima, 
čemu bodo namenjena. 

 

Zapisal: 

Bogdan Zupan 

http://www.os-dob.si/

