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Osnovna šola Selnica ob Dravi 
Vrtec Kobanček 
Mariborska cesta 30 
2352 Selnica ob Dravi 

 

ZAPISNIK 

2. seje Sveta staršev Osnovne šole Selnica ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 

23. 1. 2023, ob 17. uri v naravoslovni učilnici. 

 

Prisotni: Lista prisotnosti je priloga zapisniku. Na seji sta bili prisotni še ga. ravnateljica 

Manja Kokalj in pomočnica ravnateljice vrtca ga. Martina Jaunik. 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev seje in pregled prisotnosti predstavnikov oddelkov zavoda. 

2. Imenovanje zapisnikarja. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev OŠ Selnica ob Dravi. 

4. Predstavitev polletnega poročila za vrtec in OŠ za šolsko leto 2022/2023. 

5. Pobude, vprašanja in predlogi predstavnikov oddelkov zavoda. 

6. Volitve novih članov v Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi. 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

Predsednica sveta staršev je otvorila sejo in pregledala prisotnost predstavnikov. 

Ugotovila je, da je prisotnih dovolj predstavnikov za sklepčnost Sveta staršev OŠ 

Selnica ob Dravi (17 prisotnih od 32 predstavnikov). 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

Pri 2. točki so predstavniki Sveta staršev soglasno izbrali zapisnikarja (ga. Melita 

Šumer). 

 

K 3. točki dnevnega reda:  

Pri 3. točki dnevnega reda so se starši seznanili z zapisnikom 1. seje Sveta staršev 

OŠ Selnica ob Dravi v šolskem letu 2022/23 in preverili realizacijo sklepov seje. Cona 
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za samostojen vstop v šolo že deluje. Še vedno se starši ne držijo pravila, da so 

praznovanja in vabila na praznovanja v vrtcu prepovedana. Predlog za nadstrešek na 

avtobusni postaji pri šoli je odobren, nadstrešek se bo postavil. Kar zadeva parkirišče 

pri vrtcu, je le-to javno in zato na voljo vsem krajanom in obiskovalcem v občini, torej 

ni možnosti omejitve uporabe zgolj na vrtec in za starše, ki otroke pripeljejo v vrtec. 

 

Sklep 1: Predstavniki Sveta staršev OŠ Selnica ob Dravi so soglasno potrdili 

zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Selnica ob Dravi v šolskem letu 2022/23. 

Sklep 2: Še enkrat se opomni tako zaposlene v vrtcu kot starše, da so 

praznovanja v vrtcu z dodatki od doma prepovedana, enako pa velja tudi za 

deljenje vabil na praznovanja. 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

Pod točko 4 je pomočnica ravnateljice vrtca ga. Martina Jaunik predstavila polletno 

poročilo o realizaciji delovnega načrta 2022/23 za vrtec. Predstavljene so bile 

pomembne točke poročila: 

- glasbene urice, 

- glasbeno-didaktične igre, 

- gibalne urice, 

- mali pohodniki (opravljen 1. pohod), 

- dodatne dejavnosti za vse otroke z odločbami, 

- gozdni vrtec, 

- lutke v vrtcu, 

- otroštvo podaja roko mladosti, 

- krepitev integritete, 

- zdravje v vrtcu, 

- zbirajmo kilometre, 

- družinska komedija (nastop 1. junija), 

- gradnja novega vrtca (načeloma do konca januarja 2024). 
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Ga. ravnateljica Manja Kokalj je predstavila polletno poročilo za šolo. Izpostavila je 

pomembne točke iz poročila: 

- ekskurzije, 

- zbiranje papirja, 

- izjemno uspešno izpeljan božični sejem, kjer se je zbralo več kot 4.000 €, 

- zelo uspešna akcija dobrodelnega obdarovanja, ki je bilo letos organizirano 

prvič, 

- bližajoča ekskurzija na Irsko, 

- karierna orientacija, 

- posvetovalnica s starši za otroke s posebnimi potrebami - novost, 

- novo je tudi, da je potrebno za koriščenje sredstev iz socialnega dela šolskega 

sklada vložiti vlogo (za prispevek šole za otroka za šolo v naravi ipd.), 

- Unesco šola, 

- pobuda za sodelovanje pri projektih Erasmus je bila med učitelji zelo pozitivno 

sprejeta. 

Polletno poročilo vrtca in šole je priloga zapisniku.  

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

V februarju sledita dve predavanji: v okviru šole 20. 2. Polona Požgan s predavanjem 

Prijazno je biti prijazen, v okviru vrtca 28. 2. Otroci med ekranom in igriščem (vrtec + 

1. triada). 

Predvsem za vrtec, pa tudi za šolo, je s strani delavcev podana povratna informacija, 

da so razočarani, ker ni odzivov staršev na poslane posnetke, fotografije ipd. 

V februarju bosta organizirana kulturni dan in pustovanje. 

Na učiteljski konferenci je bil zaradi preteklih negativnih dogodkov sprejet sklep, 

da uporaba stranišča med urami ni več dovoljena, na kar je treba opozoriti tudi 

otroke. 

Kajenje v šolskem okolišu je strogo prepovedano tako za učence kot tudi starše in 

druge mimoidoče, ki se nahajajo v šolskem okolišu. Povsod so nameščeni tudi 

opozorilni znaki. 
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Predstavnik vrtčevske skupine Pikapolonic poda vprašanje glede odklepanja in 

zaklepanja vrat na hodniku do telovadnice, saj menijo, da pri tem ni doslednosti. Ali so 

vrata levo in desno odklenjena ali zaklenjena, ne pa včasih odklenjena, včasih ne. 

 

Sklep 3: Vrata bodo odklenjena v obe smeri, da se olajša dostop staršem, sploh 

tistim, ki v vrtec in šolo pripeljejo več otrok. 

 

Starši povedo, da je spremenjen vozni red avtobusov iz smeri Slemen-Selnica in Sveti 

Duh na Ostrem Vrhu-Selnica v jutranjem času, kar se sedaj ne ujema z začetkom 

pouka. Ga. ravnateljica bo zadevo preverila. 

Predstavnica 4. b prosi za pojasnitev, kaj pomeni preverjanje znanja pred pisnim 

preizkusom. Ga. ravnateljica pove, da oblika preverjanja pred preizkusom uradno ni 

predpisana (lahko ustno, pisno, na različne načine), preverjanje se ne ocenjuje in se 

izvede vsaj teden dni pred pisnim preizkusom. 

Predstavnica vrtčevske skupine Bibe poda predlog za uvedbo e-položnic. Ga. 

ravnateljica pojasni, da ta način že obstaja, a ni v splošni širši rabi. Starše se bo bolje 

informiralo o tem, absolutno pa predlog podpira. 

 

Sklep 4: Z novim šolskim letom (ali morda že prej) se uvede prehod na e-

položnice. 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

Svet staršev je izvedel volitve novih članov za Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi. Starši 

so z javnim glasovanjem soglasno potrdili tri člane volilne komisije: 

Bojan Knaver, Gregor Karčovnik, Boštjan Erdela. 

 

Podani so bili trije predlogi za predstavnike staršev v Svet zavoda:  

Urška Koren (podala je pisno soglasje h kandidaturi), Melita Šumer in Mojca Tergušek 

(obe sta podali ustno soglasje h kandidaturi). 
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Sledilo je tajno glasovanje za nove člane predstavnikov staršev za Svet zavoda OŠ 

Selnica ob Dravi. Volilna komisija je po pregledu in štetju glasovnic podala rezultate. 

Vse tri predlagane kandidatke so dobile 17 glasov in so bile izvoljene v svet zavoda. 

Volilna komisija je prisotne starše obvestila o izidu volitev in zapisala zapisnik, ki je bil 

predan predsednici Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi. 

 

Sklep 5: Predlagane kandidatke Urška Koren, Melita Šumer in Mojca Tergušek 

so dobile 17 glasov in so bile izvoljene v svet zavoda. 

 

2. seja Sveta staršev je bila zaključena ob 19.00. 

 

Zapisnik zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Melita Šumer                 Mojca Tergušek 

         

  

Priloga: 

- Lista prisotnosti 

- Polletno poročilo za šolsko leto 2022/2023 za vrtec in šolo 

- Zapisnik volitev v Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi 

 


