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Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2020/21
V četrtek, 27. 05. 2021, ob 18.00 uri je bila 3. seja Sveta staršev v šolskem letu 2020/21.
Seja je potekala v večnamenskem prostoru OŠ Most na Soči. Lista prisotnosti je priloga
zapisnika.
Prisotni: Aljoša Križnič, Anita Lipušček, Tina Likar, Tanja Laharnar, Elena Cugelj, Romina
Colnarič, Jurij Klavžar, Vesna Baloh, Kristina Murovec, Polona Teodorovič Mrak, Polona
Hadalin Baša, Tanja Bičič Pervanje, Luka Burgar, Nives Laharnar, Katja Podgornik
(namestnica), Vlado Trost, Tomaž Kragelj.
Upravičeno odsotni: Zvezdana Tavčar, Nežika Leban, Lilijana Kokalj
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Odločanje o soglasju k predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv za šolsko leto 2021/22
4. Poročilo o delu v Svetu zavoda Osnovne šole Dušana Muniha
5. Poročilo o delu v Aktivu svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol in
Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije
6. Ravnatelj odgovarja na predhodno zastavljena vprašanja
7. Razno
K točki 1:
Predsednik sveta staršev Vlado Trost je ugotovil sklepčnost sveta: prisotnih je 16 članov
sveta ter ena namestnica.
Sklep 14: Potrdi se dnevni red 3. seje.
Sklep je bi soglasno sprejet s 15 glasovi ZA in 0 PROTI.
K točki 2:
Po formalnostih je predsednik nadaljeval z drugo točko dnevnega reda ter po kratki
predstavitvi zapisnika 2. seje Sveta staršev, ki je potekala 03. 03. 2021 in je bil zapisnik
članom poslan kot gradivo, odprl razpravo na zapisnik. Po kratki razpravi je dal na
glasovanje:
Sklep 15: Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha Most
na Soči z dne 26. 02. 2020.

Sklep je bil soglasno sprejet s 15 glasovi ZA in 0 PROTI.
Predsednik je pred nadaljevanjem ugotovil, da manjka redni zapisnikar, zato je pozval člane
za prostovoljca za nadomestnega zapisnikarja za 3. sejo. Po nekaj minutnem iskanju je to
postal Tomaž Kragelj.
Sklep 16: Tomaža Kraglja se potrdi za zapisnikarja za 3. sejo Sveta staršev Osnovne
šole Dušana Muniha Most na Soči.
Sklep je bil soglasno sprejet s 14 glasovi ZA, 1 VZDRŽAN.
K točki 3:
Ena pomembnejših nalog sveta staršev je podati soglasje k predlogu skupne nabavne cene
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto. Ravnatelj je predstavil cene za šolsko
leto 2021/22.
Sklep 17: Poda se soglasje k predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv za šolsko leto 2021/22.
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi ZA, 0 PROTI.
K točki 4:
Poročilo o delovanju Sveta Zavoda Osnovne šole Dušana Muniha je podal Luka Burgar. Od
naše zadnje seje smo imeli 1 redno in eno korespondenčno sejo.
Na redni seji z dne 4. 3. 2021 smo potrdili poročilo o popisu sredstev za leto 2020, sprejeli
smo še poročilo šolskega sklada, nadalje smo sprejeli še letno poročilo za leto 2020 in sklep,
da se presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020 v višini 7.700 € nameni za nakup opreme
v 3. in 4. razredu na PŠ Podmelec ter preureditev sanitarij in tušev v vrtcu na PŠ Šentviška
Gora. Nadalje je bilo potrjeno letno poročilo o reviziji notranjega revidenta za leto 2020.
Podano je bilo poročilo o poletni realizaciji programa. Na isti seji smo sprejeli tudi finančni in
kadrovski načrt ter program dela za leto 2021. Sprejeli smo tudi sklep o izplačilu dodatka
ravnatelju za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Na isti seji smo tudi
ocenili delo ravnatelja, in sicer po štirih kriterijih: od tega z maksimalno oceno pri realizaciji
obsega programa in zagotavljanju materialnih pogojev, dvotretjinsko pri razvojni
naravnanosti zavoda in enopetinsko pri izvedbi programa. Pod razno pa smo zaradi
dotrajanosti in prostorske stiske v vrtcu sklenili izvesti dodatno sejo Sveta zavoda, na katero
bosta povabljena župan Uroš Brežan in Matej Kavčič ter vsi predstavniki krajevnih skupnosti
šolskega okoliša.
Od 17. 3. do 23. 3. 2021 pa smo na korspondenčni seji odločali o odstotku redne delovne
uspešnosti ravnatelja. Sprejet je bil sklep, da se v ta namen nameni 5 % njegove osnovne
plače za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2020.
K točki 5:
Poročilo o delu v Aktivu svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol in Zvezi
aktivov svetov staršev Slovenije je podal Vlado Trost, ki je povedal, da se je Aktiv svetov
staršev zaradi epidemije Covid-19 in s tem povezanih ukrepov sestal enkrat, in sicer preko
spleta. Seja je bila volilna, zato je glavnina časa bila povezana z volitvami v organe Aktiva.
Predsednik je postal stari − novi, Boštjan Bobič Zabreščak, podpredsednika pa prav tako
stara – nova: Miha Stegal in Vlado Trost.
Prav tako je bilo okrnjeno srečevanje v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije, a kljub temu je
bila letos izvedena skupščina Zveze, prav tako na daljavo. Tudi v Zvezi je bilo letošnje leto
volilno, zato so potekale volitve. Po večletnem vodenju Zveze s strani dr. Toneta Medena, leta na letošnjih volitvah ni kandidiral. Zveze je izvolila novo vodstvo v sestavi Lara Romih,

predsednica, za podpredsednika pa sta bila izvoljena Jana Tomazin in Boštjan Bobič
Zabreščak. Zraven volitev pa se je zveza posvečala zbiranju mnenj in odzivom staršev glede
epidemije in jih tako medijem predstavila (več kot 10 prispevkov). Delovna skupina je tudi za
lansko šolsko leto zbrala cene gradiv in ugotovila, da povprečna cena gradiv še vedno pada.
Za konec velja ponoviti, da imamo sveti staršev aktivno krovno zvezo, ki naše skupne
interese že do sedaj izjemno resno zastopa, z odločno ambicijo biti v slovenskem prostoru še
naprej nepogrešljiv sogovornik pri vprašanjih osnovnega šolstva. Tudi ostali deležniki se
vedno bolj zavedajo, da smo (in moramo biti) starši izjemno številčna skupina ljudi, katerih
bistveni cilji naj bi se ujemali z vizijo razvoja osnovne šole na Slovenskem, ki vsebuje neštete
strokovnjake z raznih področij, ki je lahko avtentičen vir povratnih informacij in stremi k
skupnem cilju, humani osnovni šoli, ki otroke v vseh pogledih čim bolje pripravi za življenje.
K točki 6:
Pred podajanjem odgovorov na zastavljena vprašanja se je ravnatelj zahvalil za poslana
vprašanja, mnenja in pohvale.
Vprašanja:
1. Občutek imam, da nas staršev ne dosežejo vse informacije o poletnih aktivnostih, ki se v
bližini pripravljajo za otroke (Tolmin, Kobarid, Most). Ena učiteljica mi je rekla, da visijo
občasno plakati v šoli glede tega, vendar dosti staršev sploh ne pride v šolo in tega ne ve,
letos je pa sploh v šolo vstop prepovedan. Predlagam, da bi ta obvestila in take koristne
informacije zbirale šolske svetovalne delavke in jih posredovale po e-mailu. Veliko staršev
namreč za mlajše otroke nima poletnega varstva in iščejo informacije vsepovsod, nekateri pa
niti ne vedo, kje jih iskati. Poletnega varstva na šoli namreč ni.
Odgovor: Vse, kar je prišlo v šolo ali na šolske elektronske naslove, je bilo posredovano tudi
naprej staršem. Letos so na šolo v papirnati obliki prišle samo tiste informacije, ki smo jih
predhodno prejeli tudi po elektronski pošti.
2. Kako je bilo med epidemijo organizirano nujno varstvo za otroke, ki so ga potrebovali?
Nujnega varstva na šoli nismo izvajali, ker ni bilo nobenega prijavljenega otroka.
3. Kako šola zagotavlja, da bi se vsaj del pouka izvajal na prostem, kar je tudi eno od
priporočil pri omejevanju širjenja virusa Covid19?
Veliko dejavnosti se je že v prejšnjih letih na naši šoli izvajalo na prostem. V času po vrnitvi v
šole so učitelji na to še bolj pozorni, žal pa nam vreme v zadnjih dveh mesecih ni bilo
naklonjeno. Kar se da in je tudi smiselno, se izvaja zunaj, smo pa tudi omejeni s prostorom in
normativom.
4. Kako je z urejanjem travnika ob šoli?
Za dokončno ureditev v proračunu ni rezerviranih sredstev, koliko je v naši moči, to urejamo
sproti.
5. Kdaj bodo realizirali postavitev peskovnika?
Ves material je naročen, čakamo na dobavo in vreme.
6. a Zanima me, kaj bo z učenci, ki niti lani niti letos niso imeli plavalnega tečaja? Nekatere
šole so šle z odprtjem bazenov normalno v izvedbo omenjenih tečajev. Plavanju bi mogoče

lahko namenili tudi zadnje dni pouka (npr. 18.−23. 6.) − učenci bi imeli več koristi od plavanja
kot od sedenja v šoli.
6. b Zaradi posebnih razmer letos ni bil izveden obvezen 20-urni tečaj plavanja. Kot starša
me zanima, ali je možno to izvesti že letos oziroma kdaj se ga bo izvedlo?
Lanski tretješolci so imeli plavalni tečaj jeseni od med 10. in 15. 10. 2019. Plavalni tečaj za
letošnji 3. r. bo od 21. 6. do 23. 6. 2021, v bazenu v Cerknem. Termin je že rezerviran.
7. Ravnatelja bi še enkrat vprašala, kako bo poskrbel, da bodo otroci v vrtcu pa tudi v šoli v
prihodnjem šolskem letu in tudi naprej dobivali bolj kvalitetno, zdravo in tudi lokalno hrano
(preveč je kupljenih in vnaprej pripravljenih stvari: puding, peciva, pica za kosilo itd.). Zdi se
mi, da je premalo truda vloženega v to smer, zato upam na izboljšave.
Žal smo s prostori kuhinje in jedilnice še vedno omejeni, tako da kljub želji in trudu večjih
sprememb ne moremo izpeljati. Tudi sami že nekaj let delamo na tem, da bi bilo več lokalne
hrane oz. sestavin na našem jedilniku, žal pa ni ponudbe ali se ponudniki niso prijavili na
javni razpis.
8.a Kdaj se bo sestala delovna skupina za prehrano?
8.b Zakaj se komisija za prehrano še ni sestala?
V času zaprtja šole se delovna telesa niso mogla sestajati, zato tudi ni bila sklicana. Ko pa so
se šole nazaj odprle, so bila nekatera priporočila za prehrano taka, da smo se jim lahko
približali samo s popolnoma novo organizacijo dela in urniki kosil. Upam, da nam bo sedaj,
ko se stvari malo umirjajo, uspelo sklicati tudi delovno skupino za prehrano. Potrebno pa je
upoštevati tudi to, da se priporočila, navodila, zahteve in ukrepi na tem področju niso
popolnoma nič sprostili.
Pohvale:
1. Rada bi podala pohvalo vsem učiteljem in strokovnim delavkam za vso pomoč hčerki
tekom pouka, pa tudi med šolo na daljavo.
2. Pohvalila bi vse učitelje in učiteljice ter druge zaposlene na šoli, ki so se odločili za
cepljenje proti COVID-u 19, ker so odgovorni, ne samo do sebe, ampak tudi do vseh drugih.
Upam, da bo njihovemu zgledu sledilo še več zaposlenih na šoli.
3. Pohvala učiteljici Urški za delo v 1. razredu − med učenjem na daljavo in sedaj je super.
Učenci so zelo napredovali, snov je bila vedno predstavljena zanimivo in s primeri v naravi.
Le tako naprej.
4. Pohvalila bi Marjana Rodmana, ki se je med delom na daljavo res trudil in nam priskrbel
vso elektroniko, ki smo jo potrebovali.
5. Ko se pouk izteka in imajo otroci nasmeh na obrazu, vem, da so zadovoljni, ker so se
nekaj naučili in seveda, ker je šole konec. Za prvi del bi se rad zahvalil vsem učiteljem, ki ste
v teh težkih trenutkih skrbeli, da so otroci lahko pridobili znanje in s tem tudi samozavest.
Zahvalil pa bi se rad tudi ostalim, ki ste skrbeli, da je bila šola čista in varna ter da so bili
učenci siti. Seveda gre zahvala tudi ravnatelju, ki je vse to vodil in usmerjal.
Ravnatelj se je zahvalil za pohvale in rekel, da jih bo prenesel naprej do vseh zaposlenih.

Predlogi:
1. Predlagam, da ko je en razred v karanteni oz. okužba na šoli, da se obvesti vse starše
(tako, kot je bilo ob prvi karanteni na šoli), brez podatkov, da smo vsi bolj pozorni.
Hvala za predlog, smo tudi sami že razmišljali o tem. Upamo pa, da ne bomo imeli več okužb
in vas ne bo potrebno o tem obveščati.
2. Predlagamo, da se nakupi športne pripomočke (žoge, kolebnice, obroče ...) za učence od
3. do 5. razreda podaljšanega bivanja, ker imajo v času OPB na voljo le prazno asfaltno
igrišče (in dve napol spuščeni žogi).
Ukrepi o uporabi športnih pripomočkov v šoli se še niso sprostili, pričakujemo pa, da se bodo
v teh tednih do konca šolskega leta. Nabava novih kakovostnejših pripomočkov pa je v
načrtu.
3. Jaz imam predlog, in sicer glede na to, da je bilo že v preteklih letih govora o slabih oz.
izrabljenih projektorjih, predlagam, da šola nabavi nove. Glede na to, da so problem sredstva
oz. prioritetni sistem porabe le-teh, sem prepričana, da pri tem lahko pomagamo tudi starši.
Trenutno smo v zelo posebni situaciji, ko je težko ali sploh nemogoče dobiti kakovostno IKT
opremo. Globalno vlada na področju IKT-ja nek krč, s katerim najverjetneje hočejo dobavitelji
ali proizvajalci doseči višjo ceno, zato je oprema praktično nedobavljiva ali ima nerealno
visoko ceno. Mi načrtujemo nabavo novih interaktivnih zaslonov, ki bodo nadomestili
izrabljene projektorje, moramo pa počakati, da se sprosti trg.
K točki 7
Predstavnica je vprašala ravnatelja, če bodo letos organizirali fotografa za razredne
fotografije. Ravnatelj je odgovoril, da bodo fotografije od istega fotografa kot prejšnja leta, in
sicer v začetku junija.
Od staršev je tudi prišlo vprašanje glede plavalnega tečaja za prve razrede. Ravnatelj je
povedal, da ga letos ne bo, saj so bazeni zaradi COVID-19 ali še zaprti ali zasedeni.
Dobili smo tudi pojasnilo glede vpogleda v športni karton; tisti starši, ki smo se prijavili, bomo
v juniju dobili podatke za registracijo v elektronski sistem.
Luka je podal poročilo dela šolskega sklada: od prve seje, na kateri je bilo polno idej, so se
potem s Covidom ustavile vse dejavnosti − zbrali smo sicer nekaj papirja in kartuš−, hkrati pa
tudi potrošnje denarja iz šolskega sklada ni bilo veliko, ker dejavnosti ni bilo. Upajmo, da bo
naslednje leto normalno potekalo in bo tudi šolski sklad lahko organiziral kakšen dogodek, ki
jih vsi pogrešamo. Na korespondenčni seji pa smo potrdili sklep: prispevek šolskega sklada
za ekskurzije, šole v naravi, športne dneve idr. znaša 3 € na posameznega učenca, tako kot
je bilo tudi v preteklem letu.
Nazadnje je Vlado pozval starše za imenovanje novih članov sveta zavoda, saj obema
poteče letos mandat. Ker se nihče ni javil, je pozval starše naj do naslednje seje premislijo oz.
posredujejo vprašanje v svoje razrede.
Seja sveta staršev se je končala ob 19.30 uri.
Tomaž Kragelj,
zapisnikar

Vlado Trost,
predsednik

