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Celje, 29. 9. 2022 

Z A  P  I  S  N  I  K    

1. seje Sveta zavoda Osnovne šole Hudinja, ki je bila  

v sredo,  29. 9. 2022, ob  16.30 v učilnici fizike 

 

Sejo Sveta staršev je vodila predsednica Sveta zavoda Lidija Voršič. 

Seje Sveta zavoda se je udeležilo 8 članov, in sicer člani OŠ Hudinja, Lidija Voršič, Tina 

Škrabe, Uroš Stilin, Petra Zidar, Maja Kmecl, člana ustanovitelja, Branko Verdev in Tatjana 

Dremelj, ter predstavnica staršev, Jasna Žlender. Upravičeno odsotne so bile Sanela Štadler, 

Nataša Tabaković in Urška Kurmanšek.  

Po ugotovitvi sklepčnosti je bil vsem navzočim v obravnavo in sprejem podan naslednji 

dnevni red: 

 

1. Letno poročilo o delu in samoevalvacija dela v šolskem letu 2021/22, 

2. Sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23, 

3. Poročilo s 1. seje Sveta staršev, 

4. Aktualne informacije in razno.   

 

Svet staršev Osnovne šole Hudinja je z dvigom rok soglasno sprejel 

 

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

redne seje Sveta zavoda v šolskem letu 2022/23. 

 

Ga. Lidija Voršič je prešla k 1. točki dnevnega reda, in sicer k letnemu poročilu o delu in 

samoevalvaciji dela v šolskem letu 2021/22, ter besedo predala gospodu ravnatelju, da 

predstavi letno poročilo.  

K 1. točki: 

Gospod ravnatelj je prisotne pozdravil ter predstavil letno poročilo, ki so ga vsi člani Sveta 

zavoda že prejeli po elektronski pošti. Povedal je, da delo v preteklem šolskem letu ni 

potekalo, kot so ga bili navajeni, saj je delo od oktobra do marca potekalo v znamenju 

epidemije koronavirusa, hkrati pa je potekala tudi izgradnja prizidka (prostorska stiska, 

zahtevni pogoji dela). Pohvalil je otroke in zaposlene, da so se znali potruditi in potrpeti, saj 
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so bili vsi v pričakovanju novih prostorov. Pokazal je sliko napisa na šoli, ki so ga namestili 

na nov del prizidka, s tem pa se je projekt izgradnje tudi formalno zaključil. Sledila je 

predstavitev učnega uspeha v preteklem šolskem letu, ki je bil 98%. To pomeni, da približno 

2 %  učencev od skupno 524 ni bilo učno uspešnih, in posledično torej 10 učencev ponavlja 

razred. Na šoli se trudimo, da bi bilo učno neuspešnih učencev čim manj in jim v največji 

možni meri pomagamo že med šolskim letom. V nekaterih primerih kljub učni pomoči in 

ostalim oblikam pomoči učenci ne dosežejo minimalnih učnih ciljev in v takšnih primerih je 

bolje, da razred ponavljajo.   

Ravnatelj je povedal, da na šoli načrtno spodbujamo in javno pohvalimo učno uspešne in 

pridne učence. Pokazal je rezultate najuspešnejših učencev na šoli z najvišjim povprečjem 

ocen ter pohvalil 14 učencev, ki so se vpisali v Zlato knjigo. Posebej je izpostavil 6 

najuspešnejših učenk, ki so bile na sprejemu pri županu. Povedal je, da se na šoli ne pohvali 

samo otrok z dobrimi učnimi rezultati, ampak tudi vse tiste, ki sodelujejo na različnih drugih 

področjih, saj je lahko vsak otrok uspešen na kateremkoli področju (športno, glasbeno, 

likovno …). Ravnatelj je posebej izpostavil tudi zelo dobre rezultate na nacionalnem 

preverjanju znanja, kjer so imeli učenci 6. in 9. razredov pri vseh treh predmetih opazno 

nadpovprečne rezultate glede na slovensko povprečje, izstopali pa so devetošolci, ki so bili v 

znanju matematike kar 14,48 % nad slovenskim povprečjem, kar je potrditev zelo dobrega in 

uspešnega dela šole. Rezultati na NPZ so najbolj objektiven pokazatelj znanja učencev in dela 

šole, saj vsi učenci v Sloveniji istočasno pišejo enake naloge.   

Omenjena je bila tudi akcija zbiranja papirja, kjer OŠ Hudinja zbere izjemno količino papirja, 

pohvaljeni pa so bili vsi, ki so pri njej sodelovali. Ta akcija šoli prinese znatna finančna 

sredstva, pomemben pa je seveda tudi vzgojni vidik akcije.  

Ravnatelj je povedal, da je posebej vesel, da kljub zelo težkim pogojem dela tudi na vzgojnem 

področju ni bilo veliko težav, saj sta na šoli zelo dobra red in disciplina. Prav tako ni veliko 

nasilja, saj se sproti ukrepa ter se poskuša vzpostaviti kulturo pripadnosti do šole. Nato je 

ravnatelj s slikovnim gradivom prikazal še nekatere pomembnejše dogodke v preteklem 

šolskem letu – npr. šolo v naravi, ki smo jo lani organizirali za učence od 5. do 9. razredov, 

saj v preteklih letih le-te ni bilo mogoče izpeljati zaradi epidemije. Na ta način smo učencem 

povrnili del tega, kar so zaradi epidemije izgubili. OŠ Hudinja je v preteklem šolskem letu 

gostila tudi različne javne prireditve in tekmovanja regijskega značaja – tudi pri tem smo se 

zelo izkazali.  

Ravnatelj je na koncu povedal, da je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22 v celoti 

realiziran. 

Pri evalvaciji dela je ravnatelj poudaril, da vsako šolsko leto izvedemo več anket o delu šole, s 

katerimi smo merili zadovoljstvo, najprej pri učencih, nato pri učiteljih in na koncu leta tudi 

pri starših. Rezultati so pomembna povratna informacija in skupna ugotovitev vseh anket je, 

da so učenci, zaposleni in starši z delom šole zelo zadovoljni. Sledila je še ocena šolskega leta 

2021/22. Ravnatelj je zaključil, da je bilo to šolsko leto po obsegu dela in po doseženih 

rezultatih eno najuspešnejših let doslej, kljub temu da smo delali v izjemno zahtevnih pogojih 

dela (epidemiološki ukrepi, gradnja prizidka).  

 Ker ni bilo vprašanj, mnenj ali pripomb, je gospa predsednica dala na glasovanje 
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SKLEP št. 2: Svet zavoda Osnovne šole Hudinja sprejme Letno poročilo o delu in 

samoevalvaciji dela za šolsko leto 2021/22. 

Sklep je bil soglasno sprejet z dvigom rok.  

K 2. točki: 

Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt za leto 2022/23. Člani Sveta zavoda so Letni 

delovni načrt prejeli po elektronski pošti en teden pred sejo in ravnatelj je povedal, da bo 

predstavil samo določene dele načrta, ki se mu zdijo bolj pomembni. Predstavljene so bile 

osnovne informacije za novo šolsko leto, šolski koledar ter publikacija, v kateri so zapisane 

vse informacije glede vsebine dela v tekočem šolskem letu.  Letni delovni načrt je pripravil 

ravnatelj s pomočjo učiteljev, ki so ga nato potrdili na učiteljskem zboru (26. 9. 2022). 

Predstavniki staršev so na seji podali svoje mnenje, dokončno pa naj bi ga sprejel Svet 

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

učiteljici, Darjo Heiligstein in Karmen Hrastnik Koštomaj, ki sta se konec prejšnjega leta 

upokojili. Predstavil in pohvalil je novozaposlene učiteljice (3) ter novo javno delavko. 

Sledila je predstavitev kadrovske zasedbe in zunanjih strokovnih sodelavcev.  

Pri vzgojno-izobraževalnem delu je ravnatelj omenil zelo dobre pogoje dela, saj imamo zaradi 

izgradnje prizidka na voljo nove prostore, kvaliteta dela pa je še boljša. Trenutno so glede 

epidemije normalni pogoji dela, ni veliko odsotnih otrok in zaposlenih. Energetska kriza se bo 

verjetno pokazala v finančnem smislu, saj se bo povečal strošek ogrevanja, elektrike, plina, 

pri starših pa bodo lahko nastali problemi, npr. pri plačevanju stroškov prehrane in plačljivih 

dejavnosti.  

Sledila je predstavitev razredov in oddelkov. Letos šolo obiskuje 527 učencev, od tega je kar 

29 otrok tujcev, ki so letos prvič v Sloveniji. Tem učencem pripadajo dodatne ure 

slovenščine, kar je po ravnateljevem mnenju premalo. Omenil je vzor Švice, kjer se otroci 

tujci najprej učijo jezika, šele nato gredo v razrede, pri nas pa gredo otroci tujci direktno v 

razred. Ravnatelj je javno pohvalil učenca iz Ukrajine, ki se je, odkar je pri nas, zelo dobro 

naučil govoriti slovensko, kar je verjetno posledica volje, podpore družine itd. Gospa Dremelj 

je povedala, da so tudi na Ljubečni imeli ukrajinskega otroka, ki ni znal ne slovenskega ne 

angleškega jezika, vendar so mu otroci pri tem pomagali. Ravnatelj meni, da je splošni 

problem, da imajo otroci tujci na voljo le 1–2 uri slovenskega jezika, doma pa govorijo svoj 

materni jezik in slovenščine ne uporabljajo. Člani se strinjajo, da bi se morali vsi tujci bolj 

prilagoditi in potruditi pri učenju slovenskega jezika. Prav gotovo pa bi bile na tem področju 

potrebne sistemske rešitve.  

Sledila je predstavitev obsega dejavnosti, ki je zelo bogat, saj imajo učenci zelo velik nabor 

dejavnosti, kamor se lahko vpišejo: krožki, raziskovalne naloge, projekti, kulturne prireditve, 

šole v naravi, tečaji itd. Letos bomo v okviru nadstandardnega programa šole izvedli tudi   

jezikovno ekskurzijo v London za učence 8. in 9. razredov, kar bo neprecenljiva izkušnja za 

vse udeležence.  

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

pozornosti, saj poskušamo preko javnih pohval ustvariti klimo in sporočilo, da se splača 

potruditi in biti priden – ne samo pri ocenah, ampak tudi na ostalih področjih (npr. športno, 

glasbeno itd.). Strategija šole je, da se pri vsakem učencu, ki kakorkoli krši šolska pravila, 

vedno odreagira, problemi pa se ne poudarjajo. Večji pomen je na pozitivnih stvareh, gradi se 

na pozitivni motivaciji, pri problemih pa se vedno na primeren način ukrepa. 

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 »3-K« – kaj, kdaj, kdo. 
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Ravnatelj je na koncu izrazil prepričanje, da bomo vse načrtovane dejavnosti realizirali in 

verjame, da jih bomo tudi kvalitetno izvedli.  

Ker dodatnih vprašanj ni bilo, se je predsednica zahvalila ravnatelju za predstavitev in na 

glasovanje dala potrditev letnega delovnega načrta. 

SKLEP št. 3: Svet Zavoda osnovne šole Hudinja sprejme Letni delovni načrt za šolsko 

leto 2022/23. 

Sklep je bil soglasno sprejet z dvigom rok. 

K 3. točki:  

Predsednica je pri tretji točki dala besedo gospodu ravnatelju, saj predstavnica staršev, gospa 

Tabaković, ni bila prisotna, da bi lahko predstavila poročilo s 1. seje Sveta staršev.  

Ravnatelj je povedal, da so uvodni roditeljski sestanki potekali v septembru, udeležba je bila 

zelo dobra, in sicer 73 %. S strani staršev je bilo izrečenih veliko pohval, delo v šoli je lepo 

organizirano, starši pa so dobro informirani. Pripomb je bilo malo, ravnatelj pa je izpostavil 

vprašanje, zakaj in na kakšen način se učenci pri matematiki, angleščini in slovenščini delijo v 

skupine. Povedal je, da se pouk v manjših učnih skupinah v preteklih letih ni izvajal zaradi 

epidemije koronavirusa. Staršem je bilo na vprašanje odgovorjeno, da delo v manjših učnih 

skupinah poteka bolj kvalitetno in diferencirano. Naslednje vprašanje je bilo postavljeno v 

zvezi s šolskim prevozom. Ravnatelj je odgovoril, da imamo na šoli skupino šolskih otrok 

Prekorje–Škofja vas, ki se vozijo s šolskim avtobusom. Občina financira en avtobus zjutraj in 

en avtobus nazaj, problem pa nastane, ker imajo otroci pred poukom preduro, avtobus vozi pa 

le za prvo uro.   

Ravnatelj je pozval prisotne k morebitnim vprašanjem. Ker jih ni bilo, je predsednica pozvala 

prisotne na sprejem naslednjega sklepa  

SKLEP št. 4: Svet zavoda OŠ Hudinja se je seznanil s poročilom 1. seje Sveta staršev z 

dne 27. 9. 2022. 

Predsednica je prosila za potrditev sklepa z dvigom rok. Sklep je bil soglasno potrjen. 

K 4. točki: 

Predsednica je napovedala še zadnjo točko dnevnega reda, in sicer aktualne informacije in 

razno. Gospod ravnatelj je predstavil cenik šolske prehrane za šolsko leto 2022/23, ki je 

poenoten za vse šole v Mestni občini Celje in ga sprejme občina. Cena se za letošnje leto (od 

aprila) ni spremenila.   

Predsednica je dala na glasovanje, da Svet zavoda sprejme cenik, ki je bil predstavljen.  

Prosila je za dvig rok, vsi prisotni so se s cenikom strinjali.  

Sledila je predstavitev cenika oddaje šolskih prostorov v najem – višina uporabnine za 

telovadnice osnovnih šol v Mestni občini Celje v šolskem letu 2022/23. Cene so v Celju na 

različnih šolah različne (zaradi kvadrature prostorov), določi pa jih Mestna občina Celje. 

Predsednica je dala na glasovanje predstavljeni cenik oddaje prostorov.  
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Z dvigom rok so se vsi prisotni s cenikom oddaje prostorov v najem strinjali. 

Ravnatelj je v nadaljevanju omenil finančno problematiko v zvezi s prizidkom, in sicer pri 

nakupu opreme za prizidek. Sam je bil zadolžen za nakup pohištva v novem prizidku. Že pri 

prvem seznamu je opozoril MOC, da denarja, ki ga je ustanovitelj predvidel za ta namen,  ne 

bo dovolj. V prizidku je bilo na novo zgrajenih 12 učilnic, 8 jih je opremljenih z novo 

opremo, 4 učilnice pa s staro – tudi sicer smo bili pri opremljanju zelo racionalni in smo 

nabavili samo nujno potrebno opremo. Kljub zelo varčni nabavi je nastal primanjkljaj v višini 

skoraj 31.000 evrov, in to so z vidika poslovanja šole velika sredstva. Pri rednem poslovanju 

se varčuje pri nabavi, kar je zelo težko, saj se vedno znova pojavljajo razna popravila in nujne 

potrebe – npr. material za pouk. Ravnatelj pravi, da je na ta problem opozarjal že od marca 

2022 dalje in da se ta problem rešuje že več kot pol leta. Trenutno potekajo pogovori s 

Kabinetom župana in Oddelkom za družbene dejavnosti, zato ravnatelj upa, da bo šola ta 

sredstva, do katerih je upravičena, prejela. Predstavnica ustanovitelja, ga. Dremelj, je izrazila 

prepričanje, da mora šola pri tej zahtevi vztrajati in da mora Mestna občina Celje manjkajoča 

sredstva šoli zagotoviti. To prepričanje so izrazili tudi ostali člani.   

Ravnatelj je prisotne seznanil tudi z nepredvidenimi stroški pri prizidku, ki so nastali zaradi 

napake med starim in novim delom (streha – zatekanje vode), katerega sanacija se bo začela 

prihodnji teden. Na to je sicer opozarjal že prej, sedaj pa bo sanacija potekala težje, saj v šoli 

poteka pouk in tudi vremenski pogoji niso najbolj ugodni. Strošek odprave napak bosta 

pokrila Mestna občina Celje in Energetika Celje.    

Ravnatelj je pokazal še nekaj slikovnega gradiva dejavnosti v mesecu septembru in poudaril, 

da vse dejavnosti potekajo po Letnem delovnem načrtu – prvi šolski dan, šola v naravi v 

Baški za učence 5. razreda, športni dan (planinski pohodi), tekmovanja itd. Na koncu je 

ravnatelj prisotne pozval k morebitnim vprašanjem in ker jih ni bilo, je besedo predal 

predsednici. 

Predsednica se je vsem prisotnim zahvalila za udeležbo in povedala, da bo naslednja seja 

predvidoma februarja, ko bodo obravnavali zaključni račun za leto 2022, ter sejo končala ob 

17.45. Člane Sveta zavoda je seznanila tudi, da bodo v decembru povabljeni na kulturno 

prireditev.  

 

Zapisala: 

Petra Vrečko  

 

                

     Lidija Voršič, predsednica Sveta zavoda 

 

 


