
 
 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

3.  seje Sveta staršev Osnovne šole Hudinja Celje, 

ki je bila v četrtek, 16. maja 2019, ob 16.30 v učilnici fizike v drugem nadstropju 

 

PRISOTNOST:  

Seje Sveta staršev se je udeležilo 14 članov, in sicer predstavniki: 1. a, 2. a, 2. b, 3. b, 4. a, 4. b,  5. 

a, 5. c, 6. a, 6. b, 6. c, 7. b, 8. a in 8. b razreda.  

Odsotni so bili člani iz naslednjih oddelkov: 1. b, 3. a, 5. b, 7. a, 9. a, 9. b, ki so svojo odsotnost 

predhodno opravičili (razvidno iz liste prisotnosti v arhivu šole). 

 

Predsednica Sveta staršev je pozdravila vse prisotne. Predlagala je, da se preveri sklepčnost in 

poimensko preverila prisotnost staršev na seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je v potrditev predlagala 

dnevni red seje: 

1.   Potrditev zapisnika prejšnje seje 

2.   Zaključek šolskega leta 2018/19 in priprava na šol. leto 2019/20 

3.   Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/20  

4.   Predlog nadstandardnih storitev za šolsko leto 2019/20 

5.   Poročila  z roditeljskih sestankov ter pobude, vprašanja in predlogi staršev 

6.   Aktualne informacije in razno 

 

Na podani dnevni red nihče ni imel pripomb oziroma dopolnil,  zato je bil  soglasno sprejet 

S K L E P št. 1: Svet staršev Osnovne šole Hudinja potrdi predlagani dnevni red 3. redne 

seje v šolskem letu 2018/19. 



 
 

K 1. točki: 

Na zapisnik prejšnje seje z dne 14. 2. 2019 ni bilo pripomb. V nadaljevanju je bil z dvigom rok 

soglasno sprejet. 

S K L E P št. 2: Svet staršev Osnovne šole Hudinja potrdi zapisnik 2. seje Sveta staršev z dne 

14. 2. 2019. 

K 2. točki: 

Predsednica Sveta staršev je ravnatelja prosila, naj nadaljuje z naslednjo točko dnevnega reda in 

mu predala besedo. 

Ravnatelj je starše uvodoma spomnil, da je do konca šolskega leta ostal le še dober mesec dni in 

da je glavnina šolskega leta (86 %) za nami.  

Ravnatelj je povedal, da mesečne analize, ki jih opravljamo na pedagoških konferencah, kažejo, 

da delo poteka po Letnem delovnem načrtu in da so učni in vzgojni rezultati v tem šolskem letu 

ponovno zelo dobri. Na učnem področju poskušamo doseči, tudi z vsemi oblikami učne pomoči, 

da bi vsi učenci usvojili minimalne učne cilje in napredovali v višji razred. V posamičnih primerih 

to ni mogoče, kar pomeni, da učenci ponavljajo razred. Na drugi strani pa si prizadevamo, da bi 

učno sposobnejši učenci v čim večji meri izkoristili svoje potenciale in za to imajo na šoli številne 

možnosti: tekmovanja, raziskovalno delo, akcije, prireditve in drugo.  

Vzgojna situacija na šoli je zelo ugodna, saj smo pri učencih vzpostavili kulturo upoštevanja 

šolskih pravil, lepega vedenja in dobrih medsebojnih odnosov – nenasilje. Na šoli imamo zelo 

malo primerov nasilja in to je dober znak. V vseh primerih takoj in dosledno ukrepamo in videti 

je, da takšen pristop daje dobre rezultate.  

Na koncu šolskega leta bo narejena temeljita analiza doseženih rezultatov in pričakujemo, da bo 

šolsko leto na vseh področjih zelo uspešno.  

V nadaljevanju je ravnatelj pokazal nekaj primerov, ki kažejo na dobre dosežke naših učencev 

oziroma naše šole kot ustanove. Primere je podkrepil s fotografijami. Povedal je, da se šola lahko 

pohvali z velikim številom priznanj na tekmovanjih iz znanja, saj so učenci do tega trenutka 

osvojili 6 zlatih in 39 srebrnih priznanj na različnih predmetnih področjih. To dokazuje, da lahko 

sposobni učenci, ki to želijo in zmorejo, pridejo tudi do najvišjega nivoja znanja, ki je potrebno na 

takšnih tekmovanjih.  Ob tem je pohvalil mentorje, ki učence pridno pripravljajo na tekmovanja. 

Drug primer uspešnega dela je posebno tekmovanje, ki ga poznamo pod imenom Vesela šola, kjer 



 
 

se preverja splošna razgledanost učencev in tudi tukaj so bili učenci zelo uspešni, saj so osvojili 

kar 25 srebrnih priznanj. Sledilo je področje raziskovalnega dela, kjer je naša šola, kot je povedal 

ravnatelj, že vrsto let med najuspešnejšimi v Celju in širše v Sloveniji. V tem šolskem letu je bilo 

izdelanih 20 raziskovalnih nalog, 4 naloge pa so se uvrstile na državno tekmovanje v Mursko 

Soboto. Na državnem tekmovanju so tri naloge prejele srebrno, ena pa najvišje, torej zlato 

priznanje.  

V nadaljevanju je ravnatelj pokazal še primere uspešnih dosežkov na likovnem, glasbenem in 

športnem področju, kar dokazuje, da na naši šoli razvijamo in spodbujamo delo na vseh področjih 

in pohvalimo učence za različne sposobnosti oziroma spretnosti. Pridne in uspešne učence vedno 

pohvalimo in to je dobra motivacija oziroma dober zgled za vse učence.    

V drugem delu te točke dnevnega reda je ravnatelj starše seznanil s pripravami na novo šolsko 

leto, ki potekajo intenzivno že od meseca marca dalje. Povedal je, da bomo imeli v prihodnjem 

šolskem letu tri oddelke 1. razreda, kar je z vidika kvalitete dela ugodno, saj bo v oddelkih manjše 

število učencev. V nadaljevanju je ravnatelj staršem povedal, da smo že zaključili postopek izbire 

neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, v teku je postopek prijave učencev v podaljšano 

bivanje, rezerviran je termin za šolo v naravi v 5. in 7. razredu in začelo se bo tudi načrtovanje 

razširjenega programa šole za prihodnje šolsko leto: interesne dejavnosti, raziskovalno delo, 

prireditve in drugo.   

V sklop priprav za novo šolsko leto sodi tudi odločitev o seznamu delovnih zvezkov in  

nadstandardnem programu in o tem bo danes odločal Svet staršev v nadaljevanju seje.  

Na koncu je ravnatelj starše seznanil še z novostjo, ki bo veljala v prihodnjem šolskem letu, ko ne 

bo več delovnih sobot, saj se je spremenil pravilnik o šolskem koledarju, ki ne opredeljuje več 

števila dni pouka, ampak določa, da se pouka začne 1. septembra in konča 24. junija. 

K 3. točki: 

Ravnatelj je povedal, da Svet staršev daje soglasje k izboru delovnih zvezkov, saj morajo starši 

delovne zvezke plačati. Na OŠ Hudinja je že več let dogovor, da učitelji dajo delovne zvezke na 

seznam, če menijo, da so resnično potrebni.  Že pred leti se je na naši šoli število delovnih zvezkov 

zmanjšalo in primerjave kažejo, da je po številu in cenah delovnih zvezkov med najcenejšimi. 

Povedal je, da gre pri izbiri delovnih zvezkov tudi za zaupanje staršev do šole, saj je interes 

učiteljev, da je pouk kvaliteten in da daje dobre rezultate. Rekel je, da je bil seznam delovnih 

zvezkov za šolsko leto 2019/20 objavljen na spletni strani, ga je pa staršem še na kratko predstavil 

in primerjal cene z lanskimi. Po pregledu cen je zaključil, da se le-te niso bistveno spremenile od 



 
 

lanskega leta. Za zaključek je povedal, da se na OŠ Hudinja že vrsto let zagovarja manjše število 

delovnih zvezkov in večjo uporabo zvezkov pri pouku, saj to dokazano spodbuja nekatere 

spretnosti in veščine, ki jih sicer učenci ne bi usvojili v tolikšni meri. Poudaril je, da pisanje v 

zvezke pomaga tudi pri procesu učenja in pomnjenja učne snovi ter navaja učence na samostojno 

delo, ki jim bo zelo koristilo pri nadaljnjem šolanju – še posebej v srednji šoli.  

Ker starši niso imeli pripomb, je predsednica v potrditev predlagala naslednji 

S K L E P št. 3: Svet staršev daje soglasje k seznamu delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/20. 

Za sprejem sklepa je glasovalo 14 prisotnih članov. 

K 4. točki: 

Nadstandardni program je bil prav tako objavljen na spletni strani šole. Zakon o osnovni šoli 

navaja, da program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni program. 

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni pouk, 

interesne dejavnosti ter šolo v naravi. V dejavnosti razširjenega programa se učenci vključujejo 

prostovoljno. Vse te dejavnosti so za učence brezplačne, saj jih financira državni  proračun. 

V primeru, da šola ponudi učencem dodatne dejavnosti ali programe, ki vključujejo vsebine, ki jih 

ne financira državni proračun, se to obravnava kot nadstandard. Stroške za nadstandardni program 

krijejo starši, seveda ob predhodnem soglasju. Del stroškov se lahko krije tudi iz šolskega sklada.  

Ravnatelj je povedal, da se na OŠ Hudinja pri načrtovanju in izvajanju nadstandardnega programa  

zagovarja ''srednjo pot''. Pričakovanja staršev so različna, šola pa omogoča, da imajo učenci 

kvaliteten in zanimiv program, ki je za večino staršev še vedno finančno vzdržen. Prav zato na OŠ 

Hudinja šolo v naravi izvajamo samo v 5. in 7. razredu, kar ni prepogosto, saj jo učenci tako z 

veseljem pričakujejo, se je zelo veselijo in jim za vedno ostane v lepem spominu. 

Povedal je, da se na OŠ Hudinja zavedamo težke finančne situacije mnogih družin in to 

upoštevamo tudi pri načrtovanju dela. V primeru težav šola učencem pomaga in prizadevamo si, 

da so obveznega programa deležni vsi učenci. 

V nadaljevanju je predstavil predvidene nadstandardne programe, ki so namenjeni vsem učencem, 

in z njimi povezane stroške. 

Pod drugo točko je predstavil nadstandardni program, ki ni namenjen vsem učencem. Program bo 

ponujen vsem učencem, izberejo pa si ga lahko prostovoljno in je izveden izven časa pouka. Pod 



 
 

primere je navedel ekskurzijo na angleško oz. nemško govoreče področje, sobotne šole za 

nadarjene ipd.  

Povedal je, da ta program pomeni obogatitev rednega programa, ki ga šola izvaja v učilnicah, in 

bo vesel, če ga bodo starši potrdili. 

S K L E P št. 4: Svet staršev daje soglasje k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 

2019/20. Za sprejem sklepa je glasovalo vseh 14 prisotnih članov. 

K 5. točki: 

Pri točki poročila z roditeljskih sestankov je povedal, da je sestanek potekal v ponedeljek, 13. 5. 

2019. Udeležba staršev je bila 63%, kar je dokaj podobno kot v prejšnjih letih.  

V nadaljevanju je pojasnil, da bo po posameznih razredih pokazal, kar je prepisal iz zapisnikov 

razrednikov, in starše naprosil, da ga lahko prekinejo in dopolnijo v primeru, da so na sestanku 

govorili še o kakšni temi, ki je mogoče razrednik ni napisal.  

Povedal je, da je bilo predlogov, pripomb, pobud in vprašanj zelo malo, kar je v osnovi dober znak. 

Predsednica Sveta staršev je starše opomnila, da naj starši, če čutijo, da je potrebno na kakšno stvar 

opozoriti, to povejo na sestankih, prav tako pa jo lahko kontaktirajo tudi izven sestankov, če bi 

želeli kakšno stvar izpostaviti. Ravnatelj pa je povedal, da lahko tudi mimo sestankov karkoli 

predlagajo in ga kontaktirajo preko telefona, elektronske pošte ali osebno. 

1. a:  Starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj. 

1. b:  Starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj. 

2. a:  Starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj. 

2. b:  Starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj. 

3. a:  Starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj. 

3. b:  Starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj. 

V 4. a  starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj,  predstavnica pa je vprašala, če 

ima šola že izbranega predavatelja, ki bo jeseni predaval staršem, in predlagala predavatelja Miho 

Kramlija,  vodjo centra nekemičnih odvisnosti. 

Ravnatelj je povedal, da je vsak predlog dobrodošel, saj je zelo težko najti dobrega predavatelja, 

ki zna lepo predstaviti aktualno problematiko. 



 
 

Pohvalil je tudi predlog predstavnice s prejšnje seje o zmanjšanju količine odpadne plastike, ko je 

predlagala, da bi na športni dan učenci prinesli svoje steklenice z vodo. Povedal je, da smo se 

predloga držali in je bil odziv zelo dober ter da bomo to prakso izvajali tudi v prihodnje. 

V 4. b razredu so nekateri starši omenili težave pri uporabi spletne aplikacije za odjavo šolske 

prehrane. Starši so prav tako vprašali, če bi lahko čas za odjavo podaljšali do 9.00. 

Ravnatelj je povedal, da so se težave pojavile, če se je prehrano odjavljalo preko mobilnih 

telefonov, saj je bila aplikacija mišljena le za računalnike, vendar je povedal, da je avtor spletno 

stran prilagodil tako da je od sedaj možno prehrano odjavljati tudi s pomočjo mobilnikov in 

tabličnih računalnikov, kar so starši tudi potrdili. 

Glede časa odjave prehrane pa je ravnatelj povedal, da se prehrana začne v šolski kuhinji 

pripravljati že ob 8.00, zato se časa odjave prehrane ne da zelo podaljševati. Povedal pa je, da se 

šola lahko staršem tudi malo prilagodi in  je spremenil čas za odjavo na 8.15, ko se začne pouk. 

Povedal je, da se mu zdi ta ura primerna, saj meni, da vsak starš do začetka pouka ve, ali bo njegov 

otrok ta dan pri pouku ali ne. 

V 5. a starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj, ravnatelj pa je povedal, da je bila 

udeležba staršev na sestanku praviloma malo nižja od običajne. Ko je razredničarka govorila s 

starši, se je obisk popravil. Povedal je, da ni pravi način, da se starše vodi v šolo, je pa prav, da le-

ti pridejo, saj že samo s prihodom na roditeljski sestanek naredijo veliko. Prav tako je predsednica 

povedala, da je bilo tekmovanje z naslovom Pesemca v Celju zelo slabo obiskano, saj je mnenja, 

da bi za vsakega otroka moral biti tam vsaj en starš, ki bi ga spodbujal. 

5. b:  Starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj. 

6. a:  Starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj. 

V 6. b razredu so starši pohvalili bogatejšo spletno stran, ki ima po novem poročila o dogodkih.   

V 6. c razredu so starši omenili težave pri uporabi spletne aplikacije, o čemer je ravnatelj govoril 

že prej. 

7. a:  Starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj. 

V 7. b razredu so starši pohvalili spletno stran šole, nekateri starši pa so predlagali obnovo šolskega 

stopnišča ob izgradnji prizidka.  



 
 

Ravnatelj je povedal, da so stopnice zelo kvalitetne, zato obnova ni predvidena. Tudi ostali starši 

so menili, da so stopnice del, ki spominja na stari del šole in bi jih lahko že zato ohranili v sedanji 

obliki. 

8. a:  Starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj. 

V 8. b so starši predlagali individualno fotografiranje, zanimalo jih je tudi, kako izbiramo fotografa 

za fotografiranje razredov. 

Predstavnica staršev je v razredu pojasnila, da je to fotografiranje zelo zamudno, ravnatelj pa je 

pojasnil, da imajo starši v Celju ogromno ponudnikov za tovrstno fotografiranje, kjer lahko svoje 

otroke fotografirajo. 

Glede izbire fotografov pa je ravnatelj povedal, da je izbran fotograf kvaliteten, cenovno ugoden 

in zagotavlja profesionalne fotografije. Ravnatelj je predlagal, da lahko v prihodnjih letih 

pridobimo druge ponudbe, vendar so starši menili, da to ni potrebno in da zaupajo izbiri šole.  

V 9. a razredu je bila pohvala za dosledno in redno obveščanje staršev po elektronski pošti in za 

šolsko spletno stran. 

9. b:  Starši niso imeli posebnih predlogov, pobud ali vprašanj. 

Pri tej točki je predsednica Sveta staršev povedala, da je od enega izmed staršev dobila vprašanje, 

zakaj staršev ne obvešča o sestankih Zveze aktiva Sveta staršev. Povedala je, da je ZASSS zelo 

aktivna, in pozvala starše, ki bi želeli prejemati gradiva, naj jo kontaktirajo, ravnatelj pa je 

predlagal, da se lahko na šolski spletni strani, pod zavihkom Svet staršev, doda povezava do 

spletne strani in si lahko starši, ki jih to zanima, sami preberejo aktualne informacije. 

S K L E P št. 5: Svet staršev se je seznanil s poročili z roditeljskih sestankov z dne 13. 5. 2019. 

K 6. točki: 

Ravnatelj je povedal, da je bil v mesecu aprilu potrjen idejni načrt za izgradnjo prizidka in 

preureditev starega dela šole. Po tem načrtu bo OŠ Hudinja pridobila deset novih modernih učilnic, 

v starem delu šole pa bo povečana jedilnica, urejene dodatne garderobe in preurejene nekatere 

stare učilnice. V načrtu je tudi ureditev okolice šole, parkirišča s krožiščem in igrišč. Povedal je, 

da se je vrednost investicije povzpela na 2.600.000 € in da je predviden začetek del v mesecu 

septembru 2019. Dela naj bi bila zaključena v mesecu avgustu 2020, kar je tudi pogoj za vpis treh 

oddelkov prvih razredov v naslednjih dveh letih. 



 
 

Povedal je, da bo prizidek, ko bo končan, velika pridobitev za Celje, Hudinjo in tudi za šolo. Na 

vprašanje staršev, če bodo gradbena dela ovirala potek pouka, je povedal, da bo gradnja potekala 

tako, da ne bo vplivala na pouk. 

Za konec je ravnatelj povedal, da bo v naslednjem šolskem letu prvi šolski dan 2. septembra, en 

teden kasneje bodo uvodni roditeljski sestanki, v tem tednu pa tudi prva seja Sveta staršev. 

Povedal je tudi, da so bili vsi predstavniki staršev še naprej potrjeni kot predstavniki svojih 

razredov in dodal, da dobimo tri nove predstavnike prvih razredov, dva predstavnika devetih pa se 

poslavljata. Predstavnikom se je zahvalil za dobro, konstruktivno sodelovanje in povedal, da vedno 

rad pride na Svet staršev, poroča o stvareh, ki se dogajajo, in je vesel pohval s strani staršev. 

Predstavnica enega od razredov je povedala, da se predvideva začetek gradbenih del za izgradnjo 

pločnika na relaciji Škofja vas. Povedala je, da so napovedane zapore cestišča – krajani se bodo 

morali prilagoditi in potrpeti, saj bodo na cestišču opravljeni veliki posegi.  Ravnatelj je povedal, 

da bo naslednje leto zelo pomembno za Hudinjo, saj bo dobila prizidek šoli in težko pričakovan 

pločnik. 

Seja se je končala ob 17.34. 

 

Številka dokumenta: 013-2-2/2019-3 

Zapisal:                                                                                      Predsednica sveta staršev:  

Uroš Stilin                                                                                           Nataša Tabaković  


