
 
 

 

 

 

Datum: 27. 9. 2022 

Št. zadeve: 013-2-2/2022-1 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

1.  seje Sveta staršev Osnovne šole Hudinja Celje, 

ki je bila v torek, 27. septembra 2022, ob 16.30 v učilnici fizike. 

 

Sejo Sveta staršev je vodila predsednica, ga. Nataša Tabaković. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da seji prisostvuje 19 predstavnikov staršev, in sicer Eva 

Komplet, Mojca Bračun, Jernej Fister, Matevž Stevanović, Tea Bevc Holobar, Ana Klincov, 

Maša Lipovec Voglar, Irena Novak, Tina Toman Bogataj, Nevenka Lubej Artnak, Metka Skale, 

Tanja Stopinšek, Anamarija Lah Šuster, Ksenja Krajnc, Nives Svet, Kaja Dosedla, Petra Grajžl, 

Nataša Tabaković in Adrijana Weiss, kar pomeni, da je bila podana sklepčnost. Odsotni so bili 

Mateja Böhm, Jasna Žlender, Urška Kurmanšek in Nataša Držek. 

Vsem navzočim je bil v obravnavo in sprejem podan naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje z dne 8. 6. 2022 

2. Mnenje Sveta staršev k Letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2022/23 

3. Poročila z uvodnih roditeljskih sestankov 

4. Aktualne informacije in razno 

 

Svet staršev Osnovne šole Hudinja je soglasno sprejel 

 

S K L E P št. 1: 

 

Svet staršev Osnovne šole Hudinja potrdi predlagani dnevni red 1. redne seje Sveta 

staršev v šolskem letu 2022/23. 

 

K 1. točki: 

 

Predsednica je prešla na prvo točko dnevnega reda – potrditev zapisnika prejšnje seje. Pozvala 

je prisotne, ali imajo na zapisnik kakšne pripombe ali dopolnitve. Vsi prisotni so se z 

zapisnikom strinjali, zato je bil z dvigom rok potrjen in soglasno sprejet 

 

S K L E P št. 2: 

 

Svet staršev OŠ Hudinja potrdi zapisnik prejšnje seje Sveta staršev z dne 8. 6. 2022 v 

predloženi obliki.  

 



 
 

K 2. točki: 

Gospa Tabaković je predala besedo gospodu ravnatelju, ki je pozdravil prisotne in predstavil 

drugo točko dnevnega reda, in sicer mnenje Sveta staršev k Letnemu delovnemu načrtu za 

šolsko leto 2022/23.  

Predstavljene so bile osnovne informacije za šolsko leto 2022/23, šolski koledar ter publikacija, 

v kateri so zapisane vse informacije glede vsebine dela v šolskem letu.  Letni delovni načrt 

pripravi ravnatelj s pomočjo učiteljev, ki ga nato tudi potrdijo na učiteljskem zboru (potrjen je 

bil 26. 9. 2022). Predstavniki staršev na seji nato podajo svoje mnenje, dokončno pa ga sprejme 

Svet zavoda. Ravnatelj je predstavil in pohvalil kadrovsko zasedbo šole, še posebej pa je 

pohvalil dve učiteljici, go. Darjo Heiligstein in go. Karmen Hrastnik Koštomaj, ki sta se konec 

prejšnjega šolskega leta upokojili. Predstavil in pohvalil je novo zaposlene učiteljice (3) ter 

novo javno delavko. Sledila je predstavitev kadrovske zasedbe in zunanjih strokovnih 

sodelavcev. 

Pri vzgojno-izobraževalnem delu je omenil odlične pogoje dela, saj imamo zaradi izgradnje 

prizidka na voljo nove prostore, stanje na šoli pa je posledično v vseh pogledih znatno boljše. 

Trenutno so glede epidemije normalni pogoji dela, se pa že kažejo posledice energetske in 

finančne krize, saj nastajajo socialne stiske, kar se posledično odraža tudi v šoli – npr. plačilo 

položnic. Omenjeno je bilo tudi ukrepanje ob okužbah, predvsem da naj bodo starši odgovorni 

in naj otroke, v kolikor imajo znake obolenja, testirajo oziroma zadržijo doma.  

Sledila je predstavitev razredov in oddelkov. Letos imamo na šoli kar 527 učencev. Ravnatelj 

je omenil, da imamo na šoli kar 29 otrok tujcev, ki so letos prvič v Sloveniji, pripadajo pa jim 

dodatne ure slovenščine, kar je po njegovem mnenju premalo za uspešno vključitev teh otrok v 

redno šolsko delo. Prav bi bilo, da bi bila na državni ravni sprejeta sistemska rešitev, ki bi 

otrokom pred vključitvijo v šolo zagotovila temeljito učenje slovenskega jezika.  

Pri usmeritvah glede učnega dela je bilo poudarjeno, da se učna snov obravnava po načelu manj 

je več – naučiti temeljne stvari, ki so dobro utrjene. Učitelji morajo upoštevati točno določeno 

strukturo ur, pri pouku prevladujejo aktivne oblike dela, učencem z učnimi težavami pa se že 

med letom pomaga, da je negativnih ocen čim manj. 

V nadaljevanju je ravnatelj predstavil zelo bogat obseg dejavnosti, ki jih ponujamo učencem na 

naši šoli: krožki, raziskovalne naloge, kulturne prireditve, šole v naravi, projekti, tečaji, dnevi 

posebnega pomena itd. Povedal je, da otrokom poleg obveznega programa ponujamo še bogat 

program nadstandarnih dejavnosti, ki se jih udeležijo učenci po interesu oziroma zmožnostih. 

Primer takšne dejavnosti je jezikovna ekskurzija v London za 8. in 9. razrede, ki bo za učence 

neprecenljiva izkušnja. 

Sledila je predstavitev vzgojnega področja, ki mu na šoli vseskozi posvečamo veliko 

pozornosti, saj preko pohval poskušamo ustvariti klimo, da se splača potruditi in biti priden – 

ne samo pri ocenah, ampak tudi na ostalih področjih (npr. športno, glasbeno itd.). Vedno se tudi 

odreagira pri vzgojno problematičnih učencih in po zaslugi sprotnega in učinkovitega ukrepanja 

imamo na šoli zelo dobro disciplino in šolski red.  

Ravnatelj meni, da je Letni delovni načrt za leto 2022/23 po vsebini in obliki zelo dobro 

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

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

izvedli. S pozivom za morebitna vprašanja, pripombe oziroma predloge v zvezi z Letnim 

delovnim načrtom je zaključil predstavitev. Ker vprašanj in pripomb ni bilo, je besedo predal 

predsednici, ki je predlagala, da se sprejme 



 
 

S K L E P št. 3: 

 

Svet staršev OŠ Hudinja daje pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu za šolsko 

leto 2022/23. 

 

Sklep je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  

K 3. točki: 

Sledila so poročila z uvodnih roditeljskih sestankov. Ravnatelj je povedal, da so roditeljski 

sestanki letos potekali po različnih dnevih, udeležba pa je bila zelo dobra (73 %).  

V 1. a razredu učenci radi prihajajo v šolo, starši so zadovoljni. Učence vseh treh prvih razredov 

so pohvalili tudi učitelji, saj so – glede na prehod iz vrtca v prvi razred – otroci zelo pridni.  

V 1. b in 1. c po mnenju staršev učenci prav tako radi prihajajo v šolo, starši so zadovoljni, 

predstavnica staršev, ga. Bračun, pa je pohvalila lepe učilnice.  

V 1. c je predstavnik, g. Fister, povedal, da imajo otroci zelo radi učitelja, g. Petra Oseta. 

V 2. a, 2. b in 2. c razredu je bila udeležba na roditeljskem sestanku zelo dobra, starši niso imeli 

vprašanj, predlogov ali pripomb.  

V 3. a je ga. Klincov izpostavila vprašanje enega od staršev glede težav z e-redovalnico v 

preteklem šolskem letu. Ravnatelj je povedal, da pri uporabi le-te ne bi smelo biti težav in če bi 

se pojavile, je potrebno kontaktirati g. Štiha, ki na šoli skrbi za elektronsko redovalnico. Ravno 

danes so starši dobili gesla za uporabo elektronske redovalnice v tem šolskem letu.  

V 3. b ni bilo vprašanj, predlogov ali pripomb. 

V 4. a pa je bilo izpostavljeno vprašanje, kako je s snovjo, ki jo otroci zamudijo v času 

odsotnosti, ko so npr. bolni. Ravnatelj je povedal, da letos otroci ne dobivajo več gradiv. Ko je 

otrok zdrav, si prepiše snov. Če je za prepisati precej snovi, jim lahko v šoli snov brezplačno 

fotokopirajo. Drugo vprašanje je bilo glede časovnega razporeda voženj šolskega avtobusa. 

Ravnatelj je odgovoril, da je časovni razpored avtobusa določen in glede tega naj ne bi bilo 

težav. Ga. Dosedla je postavila vprašanje v zvezi z anketo, ki so jo starši reševali, kdaj bo zjutraj 

vozil avtobus. Ravnatelj je odgovoril, da bo na to odgovorila svetovalna služba, starši pa bodo 

v kratkem prejeli odgovor po elektronski pošti. Gospo Dosedla zanima, ali naj starši kupijo 

vozovnico za Celebus. Ravnatelj je odgovoril, da občina financira en avtobus zjutraj in enega 

po pouku – problem nastane pri otrocih, ki imajo zjutraj preduro ali izbirne predmete, saj nimajo 

vsi starši možnosti prevoza. Avtobus bi sicer lahko šel prej, vendar bi v tem primeru morali iti 

vsi otroci prej v šolo. S strani staršev je bil podan predlog, da bi lahko avtobus peljal dvakrat, 

na kar je ravnatelj odgovoril, da na to občina ne bo pristala. Rešitev bi bila karta za Celebus. 

Ga. Dosedla je postavila vprašanje, če npr. pri športnih dneh avtobus pride po ustaljenem redu 

oziroma zakaj se ne prilagodi. Ravnatelj je odgovoril, da otroci nimajo nikoli na isti dan 

športnega dne predvsem zaradi zagotovitve prevozov. Polovica šole je imela športni dan v 

sredo, ostali v četrtek. Takšne situacije (dnevi dejavnosti) se bodo zgodile nekajkrat na leto in 

v takšnih primerih računamo na razumevanje staršev.  

V 4. b ni bilo vprašanj, predlogov ali pripomb prav tako ne v 4. c, so pa starši pohvalili delo 

šole.  

V 5. a in 5. b ni bilo vprašanj, predlogov ali pripomb. 



V 6. a so starši predlagali, da bi na spletni strani šole objavili termine vseh interesnih dejavnosti, 

na kar je ravnatelj odgovoril, da so to že objavili.  

V 6. b ni bilo vprašanj, predlogov ali pripomb. 

V 7. a so starši zadovoljni, da se je šolsko leto začelo brez zaščitnih mask in testiranja. 

V 7. b ni bilo vprašanj, predlogov ali pripomb. 

V 7. c je starše zanimalo, kako je z razporedi učencev v skupine (nivoje) pri matematiki, 

slovenščini in angleščini. Ravnatelj je povedal, da se v 6. in 7. razredu otroci delijo po 

sposobnostih (1 ura na teden), obravnavajo se podobne stvari, v 8. in 9. razredu pa so otroci 

razdeljeni v enakovredne skupine in imajo v teh skupinah pouk celo šolsko leto. Drugo 

izpostavljeno vprašanje s strani staršev pa je bilo glede pridobivanja statusa učenca s 

prilagojenimi obveznostmi. Ravnatelj je odgovoril, da se na predmetni stopnji za otroke, ki 

imajo status (glasbena šola, šport …) septembra oddajo vloge, ki se od oktobra dalje odobrijo. 

Status pomeni, da imajo otroci napovedano ustno spraševanje. Go. Petro Grajžl je zanimalo, ali 

pomeni status, da so lahko septembra vsi otroci vprašani, na kar je ravnatelj odgovoril, da so 

lahko. Poudaril je možnost, da učenci, ki so v določenem obdobju zelo obremenjeni (npr. tekme 

v tujini med vikendom), lahko to povedo učiteljem, ki bodo to gotovo upoštevali.  

V 8. a je ga. Dosedla izpostavila vprašanje s strani staršev, da je otroke, ki sedijo ob odprtih 

oknih ob mrzlih dnevih, zeblo in kako bo to čez zimo (varčevanje, korona). Ravnatelj je 

povedal, da so imeli v zvezi s tem ravno v ponedeljek sestanek na občini in predavat je prišel 

strokovnjak, ki je povedal, da se z odprtimi okni težave ne rešijo: potrebno je narediti prepih, 

da se učilnice na hitro prezračijo in potem se okna zaprejo. Ravnatelj je povedal, da imajo sredi 

ure zvočni signal, ko se učilnice prezrači. Učitelji bodo dobili natačna navodila in učencev v 

učilnicah zagotovo ne bo zeblo.  

V 8. b ni bilo vprašanj, predlogov ali pripomb. 

V 9. a je bil pohvaljen pouk nemščine (izbirni predmet),  drugih vprašanj, predlogov ali pripomb 

ni bilo. 

V 9. b pa je bilo izpostavljeno vprašanje glede prednosti delitve učencev v skupine pri pouku 

matematike, slovenščine in angleščine, na kar pa so starši že dobili odgovor.  

V 9. c je bila izrečena pohvala za dobro delo in organizacijo na šoli. 

Ravnatelj je prisotne pozval še na morebitna dodatna vprašanja. 

Ga. Ksenja Krajnc je zastavila vprašanje v zvezi s statusi, če ima na primer v manjšem razredu 

pol otrok status, ali učitelji to upoštevajo. Ravnatelj je mnenja, da bi bilo potrebno statuse 

ukiniti, saj učenci v osnovni šoli praviloma nimajo toliko obremenitev, da se ne bi mogli 

pripraviti. Če bi bili kdaj preobremenjeni, bi stopili k učitelju in se mu opravičili. Predstavnica 

staršev pove, da so najprej vprašani tisti učenci, ki nimajo statusa in to se staršem ne zdi prav. 

Ravnatelj bo učiteljem dal priporočilo, naj bodo na to pozorni – da ne bodo nekateri otroci kar 

naprej pred tablo. Ga. Petra Grajžl je izpostavila, da za nekatere učence tudi status ni bil rešitev. 

Ravnatelj je odgovoril, da če je otrok preobremenjen, naj gre k razredniku in se z njim pogovori. 

Rešitev s strani staršev pa je bila, da bi bilo potrebno otroke spodbuditi, da naj se sami javijo 

za ustno ocenjevanje. 

Naslednje vprašanje s strani ge. Ane Klincov je bilo glede krožkov. Otroci lahko pridejo h 

krožkom v 1. ali 3. razredu (pevski zbor). V 2. razredu je npr. deklica imela dramski krožek, v 



 
 

3. razredu pa nadaljevanje le-tega krožka ni bilo omogočeno (tudi nastopov ni bilo). Gospod 

ravnatelj se bo o tem pozanimal. 

Ker ni bilo dodatnih vprašanj, je ga. Tabaković v potrditev predlagala 

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 se je staršem zahvalil za podana vprašanja, predloge in pohvale ter prešel na 

zadnjo točko – aktualne informacije in razno. Predstavil je delo in rezultate v prejšnjem šolskem 

letu (2021/22) ter posebej izpostavil zelo dobre rezultate pni nacionalnem preverjanju znanja 6. 

in 9. razredov, ki so imeli nadpovprečne rezultate pri vseh treh predmetih. To je najboljša 

potrditev dobrega dela šole na učnem področju. Uspešno delo šole potrjujeta tudi učni uspeh 

(98 %) in dosežki na tekmovanjih iz znanja. Ravnatelj je še enkrat poudaril, da na šoli enako 

velik poudarek kot učnemu dajemo tudi vzgojnemu področju – tudi na tem področju so rezultati 

zelo dobri, saj imamo zelo malo vzgojnih prekrškov, primerov nasilja in vandalizma pa 

praktično ni.      

Po kratkem pregledu dela v prejšnjem šolskem letu je ravnatelj pozval prisotne k morebitnim 

vprašanjem ter predal besedo gospe Nataši Tabaković, ki se je vsem zahvalila za pozornost ter 

sejo zaključila ob 17.50. 

 

Zapisala:                                                                                      Predsednica Sveta staršev:  

Petra Vrečko                                                                                       Nataša Tabaković  

 

 


