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Datum: 24.9.2020 

 

 

ZAPISNIK 

 

1.Redna seja Sveta staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid v šolskem letu 
2020/21 z dne 24.9.2020 ob 17:30 v  
 

jedilnici šole. 
 
 

PRISOTNI; Bine Kurinčič, Barbara Kalčič, Tina Žgajnar Uršič, Katja Bric Fon, 
Barbara Jarc, Katarina Mole, Petra Guna, Mojca Kalčič, Tatjana Sokol, 
Andrejka Menič, Valentina Urbančič, Simona Skubin, Fon Ines, Veronika 
Leban, David Ivančič, Boštjan Bobič, Matevž Melinc, Leon Četrtič 
 
ODSOTNI; Odsotni so bili predstavnik 3 oddelkov. 
 
DRUGI PRISOTNI; ravnateljica Melita Jakelj, pomočnik ravnateljice Simon 
Skočir 
 
Sejo Sveta staršev do volitev (2. točka) vodi ravnateljica, v nadaljevanju jo 
vodi predsednik Sveta staršev Melinc Matevž. 
 
Ad. 1. Ravnateljica predstavi nov sklic, ugotovi sklepčnost in da na 
glasovanje dnevni red. 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 

2. Konstituiranje sveta staršev, izvolitev predsednika in namestnika ter 
predstavnika v svet šole 

3. Pregled in potrditev zapisnika seje Sveta staršev z dne 4.6.2020 in 
korespondenčne seje z dne 15.6.2020 

4. Pregled in potrditev Zaključnega poročila za šol. Leto 2019/20 

5. Pregled in potrditev Letnega delovnega načrta za šol. Leto 2020/21 

6. Pravila šolske prehrane – mnenja k dopolnitvi 
7. Poročanje predstavnikov s prvega roditeljskega sestanka 

8. Predlogi in pobude 

9. Razno   
 
Prisotnih 18 članov Sveta staršev. Ker ni bilo pripomb na predlagani dnevni 
red, preda ravnateljica v glasovanje naslednji SKLEP: 
 
Sprejeme se predlagani dnevni red. 
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Člani sveta z 18 glasovi ZA predlagani dnevni red sprejmejo. 
 

Ad. 2. Izvolitev predsednika in namestnika. Prisotni soglasno potrdijo 
imenovanje predsednika na način javnega glasovanja. 
Ravnateljica odpre razpravo. Matevž Melinc sprejme kandidaturo za 
predsednika Sveta staršev, Bine Kurinčič pa sprejme kandidaturo za 
namestnika predsednika Sveta staršev. 
 
IZID VOLITEV: 
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili oba kandidata; Melinc Matevža za 
predsednika ter Kurinčič Bineta za namestnika.  
 
Kot predstavnika pa sta v svet šole soglasno izvoljena Melinc Matevž in 
Jerneja….. 
 
Ad.3. Pregled in potrditev zapisnika seja Sveta staršev z dne 4.6.2020 in 
korespondenčne seje  z dne 15.6.2020. 
 
Predsednik Sveta pozdravi prisotne člane in se zahvali za zaupanje, nato 
odpre razpravo. Ker ni bilo pripomb na predlagana zapisnika, da predsednik v 
glasovanje naslednji SKLEP: Potrdi se zapisnik redne seje Sveta staršev z 
dne 04. 06. 2020. In korespondenčne seje z dne 15.6.2020. 
 
Člani sveta SKLEP soglasno sprejmejo. 
 
Ad.4. Pregled in potrditev Zaključnega poročila za šol. leto 2019/20. 
 
Predsednik Sveta povabi ravnateljico gospo Melito Jakelj, da na kratko 
predstavi pripravljeno poročilo in poda dodatna pojasnila. 
 
Ravnateljica izpostavi sto odstotni učni uspeh. Učni program za šolsko leto 
2019/20 je bil kljub  karanteni in posledično učenju na daljavo v celoti 
realiziran. 
Ker v preteklem šolskem letu šola v naravi za 6. razrede ni bila izvedena se 
prestavi v šolsko leto 2020/21 financiranje pa bo pokrito s strani Ministrstva 
za šolstvo in šport. 
 
Ad.5. Pregled in potrditev Letnega delovnega načrta za šol. leto 2020/21 
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Predsednik Sveta povabi ravnateljico gospo Melito Jakelj, da predstavi LDN 
in poda dodatna pojasnila. 
 

 LDN 2020/21 je narejen kot, da bo šolsko leto potekalo normalno brez 
omejitev ali šolanja na daljavo (od doma). 

 V šolskem letu 2020/21 OŠ šolo obiskuje  374 učencev, ki so 
razporejeni v 21 oddelkov. 

 V primeru karantene ali omejitev bo način komunikacije enak kot v 
šolskem letu 2019/20, saj se je izkazal kot primeren. Vsi starši so v 
najkrajšem možnem času dobili potrebna obvestila. 
Poudarjena je možnost uporabe spletnih komunikacijskih kanalov 
(elektronska pošta, Whats App, telefon….) 

 Učenci so bili seznanjeni s spletno učilnico in so jo v šoli tudi preizkusili. 
Dobili so tudi elektronske naslove in kode za dostop do spletnih učilnic. 

 V šolskem letu 2020/21ne bo več delovnih sobot, ravno tako ni več 
tedna brez šolske torbe, nadomesti ga dan brez šolske torbe. 

 Priprave na tekmovanja potekajo normalno 
 
Ad.6. Pravila šolske prehrane – mnenja in dopolnitve 
 
Novo pravilo glede javljanja odsotnosti učencev. Odsotnost se ne javlja več 
ustno- telefonsko, ampak se odsotnosti učenca sporoči z SMS sporočilom na 
tel. številko 051 615 730. 
 

Ad.7. Poročanje predstavnikov s prvega roditeljskega sestanka 
 
Člani sveta so poročali o razrednih roditeljskih sestankih. Dobili so dovolj 
informaciji, sestanki so bili korektno izvedeni. 
 
Predstavnik 3. b razreda je poročal o nesporazumu pri izvedbi govorilnih ur, ki 
naj jih v šolskem letu 2020/21 ne bi bilo.  
Ravnateljica je povedala, da govorilne ure so, saj ostajajo način komunikacije 
med straši in učitelji, zapisane so tudi v LDN.  
Je pa potrebna vnaprejšnja najava.  
 
Ad.8. Predlogi in pobude 
 
Izpostavilo se je vprašanje o nošenju mask. Ravnateljica je povedala, da 
priporočila prehajajo na odloke. Za učitelje so maske obvezne, ravno tako, za 
učence 7.8.9. razredov. V skupnih prostorih, kjer se učenci vse razredov 
srečujejo (hodnik, strnišče…) je uporaba mask obvezna. 
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Ad.9. Razno 
 
Pomočnik ravnateljice je izpostavil težavo v komunikaciji z avtobusnim 
podjetjem Nomago.  Vozni red še ni usklajen, tako, da šola še išče dopolnitev 
voznega reda z družbo Nomago. 
Prihaja do zamujanja in gneče na avtobusih. Inšpektor Nomaga je pregledal 
stanje in izpostavil nujnost vozovnic in njihovo UPORABO. 
Starši »vozačev« pa so poročali o neprimernem verbalnem obnašanju 
nekaterih voznikov in tudi sami vožnji, ki ni varna. 
Predstavniki, šole bodo o tem obvestili družbo Nomago. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:15. 
 
Predsednik svet a staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid: 
 
Matevž Melinc    ___________________________ 
 
 
 
Zapisnik sestavil:         
                               
Leon Četrtič          __________________________ 
 
 
 
Overovitelji zapisnika: 
 
Andreja Menič       __________________________ 
 
 
Valentina Urbančič___________________________ 


