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Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči 
Most na Soči 18 A 
5216 Most na Soči 
 
Svet staršev šole 

številka: 900-1/2020-2 
 
Most na Soči, 23. 9. 2020 

 
Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2020/21 
 
V sredo, 23. 9. 2020, ob 18. uri je bila 1. seja sveta staršev v šolskem letu 2020/21. Seja je 
potekala v jedilnici na OŠ Most na Soči. Lista prisotnosti je priloga zapisnika. 
 
Prisotni: Anita Lipušček, Tanja Laharnar, Elena Cugelj, Romina Colnarič, Jurij Klavžar, 
Zvezdana Tavčar, Kristina Murovec, Polona Hadalin Baša, Tanja Bičič Pervanje, Luka 
Burgar, Nežika Leban, Saša Močnik, Vlado Trost, Liljana Kokalj, Tomaž Kragelj, Vesna 
Lipušček, Sandra Peršič in Ciril Makovec. 
 
Opravičeno odsotni: Aljoša Križnič, Tina Likar, Vesna Baloh, Polona Teodorovič Mark, 
Nives Laharnar in Romana Svetičič. 
 
Neopravičeno odsotni:  
 
DNEVNI RED: 

1. Izvolitev predsednika, namestnika predsednika in zapisnikarja sveta staršev 
2. Potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev z dne 4. junija 2020 
3. Imenovanje novega UO šolskega sklada 
4. Poročilo o realizaciji LDN-ja za šol. l. 2019/20 – poroča Ciril Makovec 
5. Poročilo o delu sveta staršev v šol. l. 2019/20 – poroča Vlado Trost 
6. Odločanje o soglasju k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah za šolsko leto 

2020/21 – nadstandardni program predstavi Ciril Makovec 
7. Predstavitev LDN-ja za šol. l. 2020/21 – predstavi Ciril Makovec 
8. Predstavitev projekta Vodna šola – predstavi Agnes Kozorog 
9. Predstavitev splošnega higienskega načrta za zmanjševanje možnosti prenosa 

okužbe z nalezljivimi boleznimi in protokola za zagotovitev dela v času covid-19 na 
OŠ Most na Soči – predstavi Ciril Makovec 

10. Odgovori na predhodno postavljena vprašanja 
11. Pobude in predlogi 
12. Razno 

 
 
K točki 1 
Po uvodnem pozdravu je ravnatelj Ciril Makovec seznanil predstavnike s pristojnostmi Sveta 
starše v skladu s 66. členom ZOFVI-ja. 
 
Po seznanitvi je prešel na 1. točko dnevnega reda in odprl razpravo za zbiranje predlogov za 
predsednika, namestnika in zapisnikarja sveta staršev. 
 
Za predsednika je bil predlagan Vlado Trost. 
Za namestnika je bil predlagan Tomaž Kragelj. 
Za zapisnikarja je bila predlagana Zvezdana Tavčar. 
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Po zbranih predlogih je dal na glasovanje: 
 
Sklep 1. Predsednik Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2020/21 je Vlado 
Trost. 
 
ZA 15 glasov, PROTI 0 glasov. 
 
Sklep je bil sprejet 
 
Sklep 2. Namestnik predsednika Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 
2020/21 je Tomaž Kragelj. 
 
ZA 15 glasov, PROTI0 glasov 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep 3. Zapisničarka Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2020/21 je 
Zvezdana Tavčar. 
 
ZA 15 glasov, PROTI 0 glasov 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 2 
Po izvolitvi predsednika, namestnika in zapisnikarja je ravnatelj Ciril Makovec predal vodenje 
seje Sveta staršev predsedniku Vladu Trostu. 
Po prevzemu dokumentov je predsednik nadaljeval z drugo točko dnevnega reda ter po 
kratki predstavitvi zapisnika, ki je bil članom poslan kot gradivo odprl razpravo na zapisnik. V 
razpravi ... 
Po razpravi in dopolnitvah je dal na glasovanje  
 
Sklep 4. Potrdi se zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha Most na 
Soči z dne 4. 6. 2020. 
 
ZA 15 glasov, PROTI 0 glasov 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K točki 3 
Predsednik je pozval člane sveta staršev, naj podajo predloge za kandidate za upravni odbor 
Šolskega sklada. Člani sveta staršev so za upravni odbor Šolskega sklada predlagali:  
-Petro Golja 
-Luko Burgarja in  
-Vlada Trosta 
Vsi predlagani kandidati so soglašali s kandidaturo za člane upravnega odbora šolskega 
sklada. 
Predsednik je predlagal glasovanje o potrditvi kandidatov s strani sveta staršev za upravni 
odbor Šolskega sklada. 
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Sklep 5: 
Predstavniki staršev v upravnem odboru Šolskega sklada so Petra Golja, Luka Burgar 
in Vlado Trost.  
 
ZA 15 glasov, PROTI 0 glasov 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Svet zavoda je na seji dne 30. 6. 2020 za nov UO Šolskega sklada s strani delavcev 
predlagal naslednje kandidate: 

- Erika Laharnar iz PŠ Šentviška Gora, 
- Urška Kenda Mavrar iz centralne šole Most na Soči, 
- Andreja Klobučar iz centralne šole Most na Soči, 
- Neva Dobravec iz centralne šole Most na Soči. 

 
V skladu s poslovnikom je predsednik predlagal imenovanje upravnega odbora Šolskega 
sklada Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči  
 
Sklep 6: 
Člani upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči 
za naslednje 4 letno obdobje so: 
- Erika Laharnar iz PŠ Šentviška Gora, 
- Urška Kenda Mavrar iz centralne šole Most na Soči, 
- Andreja Klobučar iz centralne šole Most na Soči, 
- Neva Dobravec iz centralne šole Most na Soči. 
- Petra Golja, predstavnica staršev 
- Luka Burgar, predstavnik staršev 
- Vlado Trost, predstavnik staršev 
 
K točki 4 
Poročilo o realizaciji LDN-ja za šolsko leto 2019/20 je bilo članom poslano kot gradivo, zato 
je ravnatelj na kratko povzel poročilo in izpostavil:  
 
Povedal je, da je bilo na šoli 330 učencev, kar je 8 več kot leto pred tem, od tega na centralni 
šoli 267. Razred je uspešno zaključilo 99,4%. Ob koncu šolskega leta je 37 učencev od 3. do 
9. razreda prejelo Priznanje za odličnost. V tem šolskem letu zaradi epidemije koronavirusa 
Covid-19 NPZ ni bil izveden. V šolskem letu 2019/20 je bilo skupno 6,32 oddelkov 
podaljšanega bivanja, leto prej je bilo 5,32 oddelkov podaljšanega bivanja. V tem šolskem 
letu je bilo identificiranih 16 nadarjenih učencev v 7. 8. in 9. razredu. Realizirana je bila le 
ena šola v naravi in to za 7. razrede. Na tekmovanjih so učenci skupaj dosegli 128 bronastih 
priznanj in 4 srebrna. Udeležili so se tudi Evropskega denarnega kviza, na katerem smo 
zasedli 2. in 3. mesto. Na športnem področju so dosegli 1 mesto na medobčinskem 
tekmovanju v odbojki za dekleta in nekaj drugih mest in 3. mest (gorski teki, pa v nogomet za 
fante). 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno še vprašanje ali bi Občina Tolmin sofinancirala prevoze in 
oglede na razne kulturne dejavnosti. Ravnatelj je povedal, da je bila vloga s takim 
vprašanjem že poslana na Občino Tolmin, vendar se čaka na odgovor.  
 
K točki 5 
Poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2019/20 je predstavil Vlado Trost, ki je bil 
predsednik v tem šolskem letu.  
 
Svet staršev se je v šolskem letu 2019/20 sestal na 3 rednih sejah. V povprečju sta se rednih 
sej udeležila 16,33 predstavnika od 19 (86,0 %, v letu 2018/19 je bila udeležba 82,90 %). 
Povedal je, da se je na sejah obravnavalo 29 vprašanj staršev in podalo 9 predlogov in 
mnenj ter večkrat pohvalilo delo ravnatelja, učiteljev, mentorjev in drugih delavcev šole. 
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Povedal je tudi, da so starši podali eno mnenje (LDN), podali so soglasje k nadstandardnim 
programom v šolskem letu 2019/20 in k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in 
drugih učnih gradiv za šolsko leto 2020/21, Izvolili smo člane pritožbene komisije, pa 
predstavnika staršev v šolski sklad in člane komisije za prehrano. Predstavniki staršev v 
članu sveta zavoda 3 rednih sej, kot predstavniki staršev v Aktivu sveta staršev zgornje 
severnoprimorskih osnovnih šol ene seje Aktiva. 
 
K točki 6 
Uvodoma je predstavil nadstandardne dejavnosti in nadstandardno izvedbo osnovnega in 
razširjenega programa v šolskem letu 2020/21.  
Seznam nadstandardnih dejavnosti: 

- nadstandardna izvedba dni dejavnosti 

- šole v naravi (4., 5., 6., 7. in 8. r.) 

- plavalni tečaj v 3. r. 

- plavalni ŠD 1. r 

- tabori (robotika, prva pomoč, ...) 

- tekmovanja 

- natečaji 

- projekti (EKO, Šolska shema, Zdrav slovenski zajtrk, Bralnice pod slamnikom, Kakovost 
učbenikov (KaUč), Bralna pismenost (OBJEM), Partnerstvo za kadre, Karierni klub, Vodna 
šola ...) 

- vsa sodelovanja s krajem in vsemi, ki delujejo v kraju 
 
Vse te dejavnosti so bile potrjene že na oddelčnih roditeljskih sestankih. Po predstavitvi je 
predsednik odprl razpravo. 
 
Po razpravi je predsednik predlagal, da člani odločimo o soglasju k predlogu ravnatelja o 
nadstandardnih dejavnostih za šolsko leto 2020/2120.  
 
Sklep 5: 
Poda se soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah v šolskem letu 
2020/21. 
 
ZA 15 glasov, PROTI 0 glasov 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K točki 7 
Tudi Letni delovni načrt (LDN) zavoda Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči za šolsko 
leto 2020/21 je bil članom poslan kot gradivo, zato je ravnatelj Ciril Makovec izpostavil le 
nekaj osnovnih podatkov in ključnih novosti, ki jih uvajajo v tem šolskem letu. 
 
Izpostavil je, da je v šolskem letu 2020/21 vpisanih 341 učencev, kar je 11 učencev več, kot 
prejšnje šolsko leto.-  
 
Po predstavitvi LDN-ja je predsednik odprl razpravo. 
 
K točki 8 
V letošnjem šolskem letu se bo šola vključila v projekt Vodna šola. Aktivnosti, ki jih bodo 
izvajali je predstavila učiteljica Agnes Kozorog. 
Izpostavila je, da veliko aktivnosti, ki jih predvideva vključitev, na šoli že poteka, gre za 
nadgradnjo in usmerjeno dejavnost, ki bo po predvidevanjih imela tudi dolgotrajne učinke pri 
učencih. 
Otroci nosijo v šolo svoje steklenice, plastenke,… Predlagano je bilo, če bi lahko kje dobili 
kakšnega sponzorja, da bi vsi otroci imeli enake flaške.  
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K točki 9 
Splošni higienski režim je predstavil ravnatelj Ciril Makovec. Izpostavljeno je bilo, da se 
moramo vsi ravnati v skladu s predpisanimi navodili NIJZ-a. Razkuževanje in umivanje rok, 
nošenje mask od 6. razreda dalje,… 
 
K točki 10 
Predhodno so starši poslali naslednja vprašanja: 
 

PREHRANA: 
 
- Eden izmed staršev otroka zadnje triade je prenesel ugotovitev svojega otroka, da 

so porcije premajhne. 
- Sem se pogovoril z vodjem kuhinje. Vsak, ki poje vse, dobi dodatek, če ga gre 

iskat. Mora pa pojesti vse. 
 
- Eden izmed staršev predlaga, da naj bo pri kosilu juha, ker je sestavni del le tega, 

sicer je to malica in temu primerno naj bi bilo tudi plačilo. Pa še, otroci, ki so izbirčni 
bodo lahko vsaj nekaj pojedli, ker imajo na izbiro dve stvari. 
- Juha je pri vsakem kosilu, če ni na jedilniku jed na žlico. 

 
- V prvem razredu en starš ugotavlja, da je čas za kosilo prekratek, ker se hrana ne 

ohladi dovolj, da bi jo lahko pojedli. 
- Časa za kosilo imajo otroci dovolj, če pa mu zmanjka časa zaradi verouka, pa mi 

nimamo vpliva, ker ne moremo premikati ure kdaj gredo učenci na kosilo. Glede 
priporočil, zahtev in navodil, ki jih imamo je narejen urnik in znotraj njega ni več 
manevrskega prostora za premike. 

 
- Eden izmed staršev predlaga, da naj bodo rogljički, krofi, maffini zgolj izjema, ne, pa 

da so tudi dva dni zapored. Veliko boljša izbira so palačinke, sadje jogurt, smuti...  
- Te stvari so res izjema na jedilniku. 

 
- Eden izmed staršev predlaga, da bi si učenci, ki iz kakršnih koli že razlogov ne jejo 

šolske hrane, le-to prinesejo od doma. 
- Še eden izmed staršev predlaga, da bi lahko otroci prinesli hrano od doma. Lahko, 

da je otrok vegetarijanec, ali se mu obroki ne dopadejo, pa naj bo zaradi tega do 
prihoda domov lačen. Staršu se zdi nedopustno, da se na tak način diskriminira 
otroka, naj bo pa lačen. 
- Vnos hrane v naše prostore je zaradi sledljivosti in dela po HACCAP sistemu 

prepovedan tako, da to ni mogoče. 
 
- Eden izmed staršev predlaga, da bi imeli otroci možnost zavrniti določeno hrano. 
 - V kolikor otrok česa ne je, dobi to ob rob krožnika in mu ni treba pojesti. 
 
- Eden izmed staršev ugotavlja, da vozači ne morejo na kosilo, ker jim časovno ne 

znese zaradi gneče. Zanima ga, ali bi lahko časovno nekako razporedili otroke, da 
bi vsi lahko dostojno pojedli? 
- Kateri vozači? Urnik kdaj kdo gre na kosilo, smo prilagodili tudi vozačem, morajo 

pa učenci sami vedeti, ali gredo na kosilo ali ne. 
 
- Enega izmed staršev zanima, ali je možno, da bi starši imeli možnost prijaviti otroka 

na popoldansko malico, v primeru če so več časa v podaljšanem bivanju? 
- Popoldanska malica bo z naslednjim tednom kot je bila že prejšnje šolsko leto. 
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MASKE: 
 
- Eden izmed staršev je mnenja, da naj bo enako za vse (ali vsi maske, ali nobeden), 

razen tistih seveda z respiratornimi težavami. Izjeme (zaradi dovolj oddaljenih klopi) 
povzročajo slabo voljo. 

- Eden izmed staršev predlaga, da šola oziroma ministrstvo zagotovi maske, če že 
zahteva celo dnevno nošenje. 

- Še eden izmed staršev je predlagal, da bi glede na trenutne ukrepe vlade, tudi šola 
prispevala določeno število mask vsaj za učence, ki so obvezani nositi maske tudi v 
času pouka? 

- Še eden izmed staršev je predlagal, da v kolikor morajo naši otroci višjih razredov 
nositi maske in jih tokom dneva večkrat menjati, naj šola priskrbi zadostne količine 
le teh. 

- Enega izmed staršev zanima, kako naj se otroci koncentrirajo z masko na obraz, pa 
kako bodo mali otroci dojemali, zaradi maske na obrazu vzgojiteljic ni obrazne 
mimike.  
- glede uporabe mask v naših prostorih velja vladna uredba. Zaenkrat nam dodatnih 

sredstev za nabavo mask MIZŠ ali kdo drug ne zagotavlja, zato jih ne moremo 
nabaviti. 

 
 
TELESNE ZMOGLJIVOSTI OTROK 
 
- Eden izmed staršev je izpostavil drastični upad telesnih zmogljivosti naših otrok, po 

analizi podatkov iz sistema SloFIT. 
- mi bomo v jesenskem času naše otroke tudi testirali za ŠVK in bomo rezultate 

primerjali z lanskimi. Meni se stanje na naši šoli ne zdi alarmantno, kot je bilo to 
predstavljeno na novinarski konferenci. Verodostojno bi bilo, če bi šole, katere so 
učence testirale takoj po prihodu v šolo, primerjale svoje rezultate z lanskimi in na 
podlagi te primerjave naredile analizo. Po podatkih pa so bili testirani učenci samo 
20 % slovenskih šol (cca. 100 šol). 

 
 
KROŽKI 
 
- Eden izmed staršev ugotavlja, da imajo drugošolci v času šahovskega krožka v 

sredo ravno kosilo in preden ga pojedo, je že pol krožka mimo. Zdi se mu škoda, da 
otroci zamujajo tako primeren krožek za otroke te starosti. Kaj se da urediti? 
- Šahovski krožek je na urniku v sredo 6. šolsko uro, ko so drugošolci v PB. Učitelj 

Marjan jih prevzame po 5. šolski uri, jih pripelje na krožek, in po krožku odpelje 
tudi na kosilo. 

 
 
PREVOZI 
 
- Eden izmed staršev ugotavlja, da v tednu mobilnosti z urnikom prevozov nekaj ne 

"štima". Gre za kombi, ki vozi otroke na Šentviško planoto. V torek 15.9. sta brez 
prevoza ostala dva otroka, ki sta imela 7.uro (male sive celice), po 7. uri je en otrok 
ostal brez prevoza tudi naslednji dan. To je znatno povečalo mobilnost starša. 
- Če sem prav obveščen, sta otroka avtobus zamudila, ker sta šla izpred šole ob 14.25, ko 

je imel avtobus že odhod iz avtobusne postaje. 
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K točki 9 
Ker pod točko razno ni bilo razprave, se je predsednik vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in 
zaključil sejo sveta staršev.. 
 
 
 
Seja Sveta staršev se je končala ob 21. uri. 
 
 
 
Zvezdana Tavčar,      Vlado Trost, 
zapisničarka       predsednik 
 
 
 
Priloge: 
- zapisnik 4. seje Sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči z dne 4. 6. 2019 
- Poročilo o realizaciji LDN-ja za šolsko leto 2018/19 
- pregled stroškov nadstandardnih storitev po posameznih razredih 
- LDN za šolsko leto 2019/20 
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Priloga k točki 1 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. In 25/17 – ZVaj) 
 
66. člen 
(svet staršev) 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli 
oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja 
vrtec oziroma šola. 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega 
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. 

Svet staršev: 
- predlaga nadstandardne programe, 
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 
- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, 

pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu; 
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 
- voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole; 
- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno 

okolje; 
- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov 
staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo 
aktivov. 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324

