
 
 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

1.  seje Sveta staršev Osnovne šole Hudinja Celje, 

ki je bila v torek, 28. septembra 2021, ob 16.30 v učilnici fizike. 

 

PRISOTNOST:  

Seje Sveta staršev se je udeležilo 18 članov, in sicer predstavniki 1. a, 1. b, 1. c, 2. a, 2. b, 3. b, 

3. c, 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 6. c, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a in 9. c razreda. 

Odsotni so bili člani iz naslednjih oddelkov: 3. a, 6. a, 6. b, 8. c in 9. b. 

 

Gospod ravnatelj je pozdravil vse prisotne in povedal, da je vesel, da so se uspeli zbrati v živo, 

saj je bila tudi možnost seje preko spleta. Nato je besedo predal predsednici sveta staršev, ge. 

Nataši Tabaković.  

Gospa predsednica je pozdravila vse prisotne in preverila prisotnost. Prisotnih je bilo 18 

predstavnikov staršev, 5 jih je svojo odsotnost opravičilo. Po ugotovitvi sklepčnosti je ga. 

Tabaković predlagala naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2. seje z dne 10. 6. 2021  

2. Mnenje Sveta staršev k Letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2021/22  

3. Poročila z uvodnih roditeljskih sestankov  

4. Aktualne informacije in razno   

 

Na podani dnevni red nihče ni imel pripomb oziroma dopolnil, zato je bil soglasno sprejet. 

 

S K L E P št. 1: Svet staršev Osnovne šole Hudinja potrdi predlagani dnevni red 1. redne 

seje v šolskem letu 2021/22 dne 28. 9. 2021. 

K 1. točki: 

Ga. Tabaković je povedala, da so starši dobili zapisnik v elektronski obliki. Vprašala jih je, če 

ima kdo kakšne pripombe ali dopolnitve. Vsi prisotni so se z zapisnikom strinjali, zato je bil z 

dvigom rok potrjen in soglasno sprejet sklep: 

S K L E P št. 2: Svet staršev OŠ Hudinja potrdi zapisnik seje Sveta staršev z dne 10. 6. 

2021 v predloženi obliki.  

 



 
 

K 2. točki:  

V nadaljevanju je ga. Tabaković predala besedo gospodu ravnatelju, ki je predstavil mnenje 

staršev k Letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2021/22. Povedal, da so si lahko starši Letni 

delovni načrt predhodno ogledali v elektronski obliki, saj so jo dobili po elektronski pošti. 

Poudaril je, da so učenci oziroma starši prejeli šolsko beležko že prvi šolski dan, v njej pa so 

zapisane vse informacije glede vsebine dela v tem šolskem letu, ki jih potrebujejo. Prisotne je 

seznanil s tem, da je Letni delovni načrt publikacija formata A-4 s 144 stranmi, v njem je 

zapisan program dela šole in vsa vsebina iz beležke, dodanih pa je še nekaj drugih vsebin, ki 

jih zahteva zakonodaja. 

Letni delovni načrt pripravi ravnatelj s pomočjo učiteljev (strokovni aktivi), ki ga nato tudi 

potrdijo (potrdili so ga v ponedeljek, 27. 9. 2021). Nato ga potrdijo starši na seji Sveta staršev, 

ki tudi podajo svoje mnenje, dokončno pa ga sprejme še Svet zavoda. Na šoli se realizacija 

načrta sproti spremlja na mesečnih konferencah, na katerih se učitelji za vsako dejavnost sproti 

pogovorijo, kako poteka, kakšni so rezultati, hkrati pa podajo tudi pripombe, predloge in 

dopolnitve.  

Gospod ravnatelj je nadaljeval s šolskim koledarjem, ki je osnova za načrtovanje dela, saj je le-

ta zelo natančno opredeljen in se ga med šolskim letom tudi držimo. Povedal, da je v šolskem 

letu 2021/22 predvidenih 190 dni pouka, dve ocenjevalni obdobji in 19 dni krajših počitnic. 

Starše je seznanil tudi z najnovejšo spremembo šolskega koledarja, saj bo ponedeljek, 7. februar 

2022, pouka prost dan. Delo na šoli bo v tem šolskem letu potekalo po modelu B, kar pomeni, 

da bodo vsi učenci v šoli, bo pa potrebno, tako kot do sedaj, upoštevati higienske in varnostne 

ukrepe za preprečevanje okužb s COVID-19.  

Sledila je predstavitev razredov in oddelkov. OŠ Hudinja v tem letu obiskuje 518 učencev, ki 

so razporejeni v 23 oddelkov. V podaljšano bivanje je vključenih 209 učencev v 12 oddelkih. 

Povedal je, da ima šola trenutno težave s prostorsko stisko, saj so trenutno zasedeni vsi šolski 

prostori, manjka pa kakšen prostor za morebitne pogovore, učne skupine itd. Posebno pohvalo 

je namenil otrokom in učiteljem, ki zaradi prostorske stiske v teh pogojih delajo zelo dobro in 

vestno. Pohvalil je tudi učence, ki dobro upoštevajo ukrepe, so zelo pridni, jih ni potrebno 

opozarjati na nošenje mask in s tem nimajo težav. PCT ukrepi držijo tudi za starše, ki trenutno 

ne smejo v šolo, v kolikor pa bi kakšen starš želel na pogovor, se je tudi to možno dogovoriti. 

V nadaljevanju je gospod ravnatelj poudaril, da šola učencem omogoča bogat in kvaliteten 

program dejavnosti, in sicer 43 krožkov, 22 raziskovalnih nalog, 19 šolskih in 11 razrednih 

prireditev, 22 tekmovanj iz znanja, 42 projektov (šolsko glasilo, radio, Evropska vas …), 2 šoli 

v naravi za 5. in 7. razred ter 2 šoli v naravi za 6. in 8. razred, ki sta lani zaradi epidemije 

odpadli, zato je v planu izvedbe za letošnje šolsko leto, 4 tečaji (drsanje, ples, plavanje) ter 

dodatni tečaj plavanja za 3. razrede, katerim je lani plavanje odpadlo ter 40 dni posebnega 

pomena. Razširjen program je pomembno dopolnilo obveznemu programu – za učence, ki to 

zmorejo in si to želijo. Vsekakor pa je na prvem mestu pouk, ki mu na naši šoli vseskozi 

posvečamo največ pozornosti.  

Predstavnica staršev je postavila vprašanje glede plavalnega tečaja za 1. razred, ki je lani 

odpadel. Zanimalo jo je, ali se bo izvajal letos. Gospod ravnatelj je odgovoril, da zaenkrat ne, 

ker ni obvezen, je le dodatna dejavnost in se ne bo izvajal. Zaradi omejenih kapacitet celjskega 

bazena v Golovcu, kjer potekajo tečaji, se bodo na vseh šolah izvajali samo tečaji, ki so del 

obveznega programa, to pa je v 3. razredu.  

Sledila je predstavitev prednostnih nalog na učnem in vzgojnem področju. Na šoli se veliko 

posvečamo vzgojnem področju in ravnatelj je vesel, da imamo zelo pridne učence, kar je plod 



 
 

večletnega sistematičnega dela in različnih metod dela z učenci. Povedal je, da vzgojno 

delovanje na šoli temelji na pohvalah in vzpodbudah in samo v nujnih primerih na vzgojnem 

ukrepanju preko izrekanja krepov oziroma kazni. Dnevno si prizadevamo, da otroke pohvalimo 

za karkoli, ne samo za ocene – po ozvočenju, na oglasnih deskah – kar otrokom zelo veliko 

pomeni. Najuspešnejše učence šole fotografiramo in fotografije postavimo na ogled na oglasno 

desko, kar je odlična motivacija učencem. Najboljši učenci se vpišejo v Zlato knjigo, vsi dobijo 

tudi javno pohvalo, pohvalijo se vsi športniki, bralci, likovniki itd. Posebna pohvala pa je tudi 

s strani razrednika, ki pohvali otroka, ki npr. izstopa po kakšni pozitivni lastnosti.  

Naša šola je tudi rekorderka v zbiralni akciji starega papirja, saj smo v prejšnjem letu zbrali 140 

ton papirja, kar je največ od vseh šol v Sloveniji. Sredstva, ki so jih dobili od akcije, se vrnejo 

učencem za izlete itd. Prav posebna pohvala je bila namenjena tudi učencem prostovoljcem, ki 

pridejo prostovoljno pomagat pri tehtanju papirja. Vsi na šoli si namreč prizadevamo za 

pozitivno in vzpodbudno motivacijo, da imajo otroci pozitiven odnos in razvijejo pripadnost do 

šole, se trudimo za otroke, ki nam potem to tudi vračajo. Gospod ravnatelj je vesel, da imamo 

na šoli zelo malo vzgojnih ukrepov, saj se vsi zaposleni trudimo, da ob vsaki kršitvi 

odreagiramo na primeren način. Prav tako je posebej opozoril na učinkovito vzgojno delovanje, 

ki mu na šoli vseskozi posvečamo posebno skrb; šola je znana po redu, vzorni disciplini in 

prijetni sodelovalni klimi. Ravnatelj je staršem pokazal različne primere pozitivne motivacije 

učencev na naši šoli: tekmovanja, bralna značka, uspešni umetniki, raziskovalci, športniki in še 

bi lahko naštevali. Na šoli zavestno dajemo poudarek pridnim in uspešnim učencem in to je 

pomembno sporočilo tudi vsem ostalim. Ravnatelj meni, da sta javna pohvala in priznanje 

najboljša načina vzgojnega delovanja. 

Nato se je dotaknil tudi kadrovske zasedbe in predstavil celoten šolski kolektiv, na katerega je 

ponosen. Kadrovska zasedba zajema 43 pedagoških delavcev, 15 tehničnih delavcev, 9 

zunanjih sodelavcev, 2 javna delavca in dve učiteljici, ki pa sta na porodniškem dopustu.  

Gospod ravnatelj je mnenja, da je Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22 zelo dobro 

pripravljen, saj so vse dejavnosti natančno načrtovane po načelu »3K« (kaj, kdaj, kdo), hkrati 

pa se bomo na šoli potrudili, da bomo vse načrtovane dejavnosti realizirali in čim bolj kvalitetno 

izvedli. Ravnatelj je s pozivom za morebitna vprašanja Letni delovni načrt zaključil 

predstavitev in predal besedo predsednici.  

Gospa predsednica je predstavnike staršev pozvala k pozitivnemu mnenju za Letni delovni 

načrt in predlagala sprejetje sklepa št. 3, ki je bil soglasno sprejet.  

S K L E P št. 3: Svet staršev OŠ Hudinja daje pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu 

načrtu za šolsko leto 2021/22. 

Sklep je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  

K 3. točki: 

Sledila so poročila z uvodnih roditeljskih sestankov.  

Gospod ravnatelj je v uvodu povedal, da gre pri tej točki za zbirnik zapisov razrednikov z 

roditeljskih sestankov. Poudaril je, da je prav, da starši na roditeljskih sestankih in na Svetu 

staršev povedo oziroma opozorijo na stvari, ki se jim ne zdijo dobre ter pohvalijo tiste, ki so 

dobre.  

Glede na to, da so sestanki potekali skupaj, po razredih, je zapisane predloge združil. Nato je 

prikazal pregled zapisanih vprašanj, pripomb in predlogov po oddelkih. Predstavnike staršev je 

pozval, da ga pri posameznih razredih sproti dopolnijo, če bo to potrebno. 



 
 

V 1. a razredu je bila udeležba na prvem roditeljskem sestanku 81 %. Starši so povedali, da 

delo lepo poteka in ni nobenih težav.  

V 1. b razredu je bila udeležba 62 %, sprejeli pa so pobudo, da bi starši prejeli ponudbo 

popoldanskih dejavnosti, ki potekajo na šoli (to so ponudbe, ki jih ponujajo klubi, zunanji 

izvajalci), ki so večinoma plačljive, zato šola naj ne bi delila komercialnih ponudb. Seznam 

izvajalcev se bo po dogovoru objavil na spletni strani šole pod tedenskimi obvestili.  

V 1. c razredu je bila udeležba 95 %, pripomb ni bilo.  

Udeležba pri 2. a je bila 63 %, starši pa so zastavili vprašanje glede plavalnega tečaja, ki je 

odpadel v 1. razredu zaradi epidemije. Plavalni tečaj se letos ne bo izvedel, ker ni obvezen.  

V 2. b je bila udeležba 63 %, vprašanje pa je bilo glede možnosti jutranjega varstva tudi za 

učence 2. razreda. Gospod ravnatelj je odgovoril, da če starši varstvo nujno potrebujejo, se 

lahko s šolo dogovorijo in bomo v okviru danih prostorskih in kadrovskih možnosti otroke 2. 

razreda vključili v jutranje varstvo. 

V 3. a je bila udeležba 64 %, starši pa so imeli vprašanje glede izvedbe tečaja drsanja, ki je v 2. 

razredu odpadel zaradi epidemije. Gospod ravnatelj je odgovoril, da je to občinski program 

Mestne občine Celje in da se tečaj ne bo izvedel. 

V 3. b je bila udeležba 45 %, starši niso imeli pripomb. 

V 3. c je bila udeležba 65 % in brez pripomb.  

V 4. a je bilo na roditeljskem sestanku prisotnih 85 % staršev, starši in učenci pa so zaskrbljeni 

zaradi pouka pri izbirnem predmetu nemščine – zahtevnosti in hitrega tempa obravnavane 

snovi. Gospod ravnatelj je povedal, da je po roditeljskih sestankih spremljal uro pouka pri 

omenjenem učitelju in je bil z izvedbo ure zadovoljen. Povedal je, da zna učitelj snov zelo dobro 

razložiti, dogovorjeno pa je, da bo učitelj v prihodnje bolj pozoren na primeren tempo in 

ustrezno zahtevnost obravnave snovi. Po potrebi bo govoril tudi v slovenščini, nato pa 

povedano prevedel v nemščino/angleščino, da bodo vsi otroci lahko sledili. Ker gre za novega 

učitelja, bodo učenci potrebovali nekaj časa, da se ga bodo navadili in ravnatelj verjame, da bo 

delo v nadaljevanju dobro potekalo.  

V 4. b je bila udeležba 48 %, težav ni bilo.  

5. a razred je beležil zelo visoko udeležbo, 92 %, tudi tukaj pa so starši zaskrbljeni glede pouka 

angleščine in nemščine – nov učitelj in drug sistem dela. Vprašanje je bilo tudi glede možnosti 

prijave k interesnim dejavnostim – npr. pevski zbor in Vesela šola, vendar je to že urejeno.  

V 5. b je bila udeležba 81 % in brez vprašanj staršev. 

6. a je imel 61% udeležbo ter predlog, da bi se športni dan prestavil na zgodnejši termin. Gospod 

ravnatelj je povedal, da je bil športni dan predviden v tednu mobilnosti in tudi vreme je bilo 

idealno za pohod. S strani staršev je bila, po zapisih razrednikov z uvodnih roditeljskih 

sestankov, podana pripomba glede poznega obveščanja o delitvi razredov. G. ravnatelj je 

povedal, da do druge polovice avgusta ni bilo jasno, ali bo šlo za 3 oddelke ali ne, zato so bili 

starši pozno obveščeni o delitvi. Deljenje sicer za otroke ni prijetno, z vidika dela je pa to zelo 

dobra rešitev: namesto dveh oddelkov s 30 učenci, imamo zdaj 3 oddelke z 20 učenci. Vzgojno-

izobraževalno delo v teh razmerah bo veliko lažje in bolje potekalo, neprimerno boljše pa bo 

tudi počutje učencev. Delitev oddelkov je bila izvedena strokovno in učenci so se že dobro 

navadili na nove oddelke. Starši so imeli tudi težave z elektronsko pošto, ki jo prejmejo od šole. 



 
 

G. ravnatelj je povedal, da pošta včasih gre med nezaželeno pošto in na to nimamo vpliva. 

Predlagal je, da starši občasno preverijo tudi nezaželeno pošto.  

6. b je beležil 61% udeležbo, starši pa so podali predlog, da se lanska šola v naravi (plavanje), 

ki je odpadla zaradi epidemije, nadomesti v tem šolskem letu. Gospod ravnatelj je povedal, da 

bo ta šola v naravi letos izvedena. 

V 6. c ni bilo vprašanj, udeležba pa je bila 52 %. 

7. a razred je beležil 63 % udeležbo, vprašanje staršev pa se je nanašalo na varstvo osebnih 

podatkov – NIJZ: Katere podatke šola javlja, ko se pojavi okužba? Ko se pojavi okužba, NIJZ 

zahteva od vseh učencev osebne podatke in telefonsko številko, saj je namen tega preprečitev 

širjenja okužbe in zaščite otrok. Ravnatelj je povedal, da je pri sprejemaju tovrstnih odločitev 

več pravnih dilem in nedorečenih stvari, a na vse to šola žal nima vpliva.    

Podan je bil tudi predlog glede objave fotografij na spletu, kjer je potrebno biti pozoren na 

dosledno uporabo zaščitnih mask v zaprtih prostorih, ker gre tudi za pomebno sporočilo vsem 

ostalim. Starši so opozorili na pravilno rabo zaščitnih mask,  saj otroci nosijo isto masko v šoli 

cel dan. Gospod ravnatelj se je strinjal, da to ni v redu in da bi bilo potrebno masko večkrat na 

dan zamenjati – na to bomo opozorili starše. Večji problem pri tem je pri učencih 3. triade, ki 

imajo maske ves čas, torej tudi pri pouku.  

7. b je imel 46% udeležbo, starši pa so postavili vprašanje glede izvajanja izbirnega predmeta 

s področja računalništva – brez računalnikov. Ravnatelj je povedal, da bo v 1. polletju, ko 

nimamo računalniške učilnice, delo pri tem predmetu prilagojeno in da bodo učenci v 2. polletju 

nadoknadili zamujeno.  

V 8. a razredu je bila udeležba 36 %, starši pa so postavili vprašanje glede dostopa do 

elektronske redovalnice. Gospod ravnatelj je povedal, da bodo vsi starši dobili dostop. Bil je 

podan tudi predlog glede večje vključitve ekoloških tem v program dela šole, s čimer se je 

gospod ravnatelj strinjal. Starši pa so tudi v 8. a razredu izrazili skrb glede pouka nemščine in 

angleščine.  

V 8. b razredu je bila prisotnost 26 %, starši pa so prav tako izrazili skrb glede pouka nemščine 

in angleščine. Ravnatelj je na to vprašanje že odgovoril pri 4. a. Vprašanje je bilo tudi glede 

praks v primeru karantene oddelka: cepljeni in preboleli učenci. Odgovor ravnatelja je bil, da 

bi sicer lahko cepljeni učenci obiskovali pouk v šoli, vendar je cepljenih otrok malo, prav tako 

bi učitelji morali usklajevati pouk z učenci v šoli in na daljavo, kar trenutno ni mogoče, zato se 

bo pouk zaenkrat izvajal samo na daljavo.   

Prisotnost na roditeljskem sestanku v 8. c je bila 30 %, pripombe pa so bile glede varstva 

vozačev in glede kosil (kvaliteta, slanost). Gospod ravnatelj je podal odgovor, da je hrana v 

šolski kuhinji kvalitetna in dobro pripravljena – lahko pa se zgodi, da je pripravljena hrana kdaj 

preveč ali premalo slana in podobno. Na ta problem je po roditeljskih sestankih opozoril vodjo 

kuhinje, ki je zagotovila, da bodo v prihodnje še bolj pozorni. S tem je bila seznanjena tudi 

vodja šolske prehrane. Ravnatelj je povedal, da morajo otroci, če niso zadovoljni s šolsko 

prehrano, to tudi povedati, da lahko v tem primeru odreagiramo in le-to popravimo. Javna 

pohvala pa je bila s strani ravnatelja namenjena tudi delavcem v kuhinji, ki so zelo prizadevni. 

Vsako leto pripravimo tudi anonimno anketo o šolski prehrani, kjer otroci napišejo svoja 

mnenja, kritike, predloge. Rezultati anket potrjujejo, da so učenci s šolsko hrano praviloma zelo 

zadvoljni. V šoli ima kosilo tudi veliko zaposlenih in do sedaj ni bilo pripomb glede prehrane. 



 
 

V 9. a razredu je bila prisotnost 60 %, starši pa so imeli predlog glede enakomerne razporeditve 

testov oziroma pisnih preizkusov. Pokazalo se je, da so testi na naši šoli vedno enakomerno 

razporejeni – se pa v primeru, da nekaj otrok manjka oz. ob kakšni drugi situaciji, ko kaj odpade, 

zgodi, da pride več testov na en teden. Vedno pa upoštevamo pravilo, da lahko učenci pišejo v 

enem tednu največ dva pisna preizkusa.  

V 9. b in 9. c je bila prisotnost 52 % in 58 %, starši pa niso imeli vprašanj.  

Gospod ravnatelj je pozval udeležence k morebitnim dodatnim vprašanjem, ki pa jih ni bilo. 

Povedal je še, da so razredniki poročali, da so starši v večini oddelkov pohvalili delo šole in 

niso imeli večjih pripomb v zvezi z organizacijo in potekom dela na šoli. Tega smo na šoli zelo 

veseli.  

Ob koncu je starše pozval k pobudam, vprašanjem in predlogom. Vse predstavnike staršev je 

pozval, da ga lahko kadarkoli kontaktirajo, če bodo kdaj imeli kakšno vprašanje, dilemo, 

pomislek ali predlog. Ker predlogov ni bilo, je predsednica Sveta staršev v potrditev predlagala 

naslednji 

S K L E P št. 4: Svet staršev OŠ Hudinja se je seznanil s poročili z uvodnih roditeljskih 

sestankov.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

K 4. točki: 

Gospod ravnatelj je povedal, da smo imeli v letošnjem šolskem letu zelo malo okužb v zvezi z 

epidemijo in od začetka šolskega leta imamo samo en oddelek, ki je bil v karanteni. K temu je 

pripomoglo tudi upoštevanje ukrepov s strani učencev in učiteljev, saj je kar 83 % zaposlenih 

na OŠ Hudinja cepljenih, ostali pa redno izvajajo samotestiranje vsak teden. Ravnatelj je vesel 

tudi, da se prostovoljno samotestira tudi veliko učencev 3. triade.  

Ravnatelj je v nadaljevanju predstavil utrinke z začetka novega šolskega leta s fotografijami 

nekaterih dogodkov: prvi šolski dan, šola v naravi – Baška, nagradni izlet raziskovalcev, projekt 

Igriva košarka, Male sive celice, priprave iz logike, športne dneve itd. Povedal je, da je zelo 

vesel, da nam je uspelo izpeljati že prve športne dneve, ki so potekali v zelo lepem vremenu, 

napovedal pa je tudi delo v mesecu oktobru, kjer pride na vrsto že 2. športni dan in še nekatere 

druge dejavnosti.  

Na primeru meseca oktobra je na kratko pokazal, kako na OŠ Hudinja izgleda program 

dejavnosti po mesecih, omenil je zbiralno akcijo papirja, ki je na naši šoli zelo uspešna, in razna 

tekmovanja. Na ta način imamo na šoli narejen program za vsak mesec in na koncu meseca na 

konferencah učitelji sproti analizirajo izvedene dejavnosti.  

Pokazal je tudi kadrovsko zasedbo, pohvalil sodelavce in povedal, da je kot ravnatelj ponosen 

na zelo prizadeven in strokoven kolektiv. 

Ravnatelj je staršem na kratko povedal, kako uspešni smo bili v pretekelm šolskem letu. Sledila 

je javna pohvala učencem in učiteljem za dobre rezultate na učnem in vzgojnem področju, za 

učni uspeh ter za uspeh na nacionalnem preverjanju znanja, kjer so bili naši učenci glede na 

povprečje slovenskih šol pri vseh predmetih nadpovprečno uspešni. To je potrditev dobrega in 

uspešnega dela šole.  



 
 

Predstavniki staršev so se šoli in ravnatelju zahvalili za trud pri izvajanju pouka na daljavo, da 

je v času epidemije vse potekalo, kot je treba in so lahko otroci samostojno delali. Pohvaljeno 

je bilo delo s strani učiteljev – posnetki predelane snovi, ki so si jih lahko otroci zavrteli nazaj, 

kadarkoli so želeli, dostopni pa so bili praktično tudi tistim, ki so imeli v začetku težave z 

internetno povezavo itd.  

Gospod ravnatelj je povedal, da je zelo vesel, da so v lanskem šolskem letu kljub epidemiji 

uspeli izvesti valeto, šola je gostila tudi sprejem najuspešnejših osnovnošolcev v celjski regiji, 

obiskal nas je predsednik, gospod Borut Pahor, nekaj besed pa je g. ravnatelj namenil tudi 

gradnji novega prizidka, ki se ga vsi zelo veselimo, saj bo prinesel veliko novih, nujno potrebnih 

prostorov, ki bodo sodobno urejeni. Predstavniki staršev so se zahvalili ravnatelju za njegov 

prispevek k temu, da bo šola dobila prizidek, in za trud, ki ga vlaga v uspešno vodenje šole.  

Ravnatelj je starše še enkrat pozval, da ob kakšnih težavah ali vprašanjih kontaktirajo njega ali 

razrednika. Povedal je tudi, da imamo v prvi avli šole moder nabiralnik, kamor lahko otroci in 

starši oddajo predloge, pripombe in pohvale. Vsebino nabiralnika redno spremljamo in takoj 

odreagiramo.  

Na koncu se je ravnatelj vsem zahvalil za pozornost, pozval k morebitnim vprašanjem in predal 

besedo predsednici, ki se je prav tako vsem prisotnim zahvalila za udeležbo, ter povedala, da 

bo naslednja seja predvidoma meseca februarja, po roditeljskih sestankih, in sejo končala ob 

17.55. 
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