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Številka: 900-2/2022/2 
 

Z A P I S N I K  
 

1. redne seje Sveta staršev za šolsko leto 2022-2023, ki je bila v sredo,  
28. septembra 2022, ob 16.30 uri, v učilnici slovenščine. 

 
Prisotni:  

Člani Sveta staršev šole: Anja Pritržnik, Špela Poklič, Monika Brodej, Vladka 

Maligoj Maček, Simona Pogorevc, Rok Zlodej, Vesna Klopotan 

Člani Sveta staršev vrtca: Mitja Makovšek 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Tilka Jakob, tajnica Ksenija Grm 

Opravičeno odsotni: Matjaž Hrženjak, Petra Pušnik, Mojca Vetrih, Rok Zbičajnik, 

Maja Iršič 

Odsotni: Anja Košič, Andreja Mlakar, Maša Iršič Kos. 

 
V priponki smo priložili gradiva vsebin predvidenega dnevnega reda. 
 
 

1. Informiranje o poslovniku sveta staršev 
2. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta šole in vrtca 
3. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom šole in vrtca 
4. Predlogi, pobude in vprašanja 

 
 
K točki 1/ Informiranje o poslovniku sveta staršev 
 
Ravnateljica seznani predstavnike o poslovniku sveta staršev preko power pointa. 
 
K točki 2/ Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta šole in vrtca 
 
Potrebno je izvoliti predsednika in podpredsednika sveta staršev šole in vrtca za šol. 
leto 2022/2023 
 
Za šolo je predlagana dosedanja predsednica ga. Vladka Maligoj Maček, za 
podpredsednika g. Rok Zlodej. Člani ju potrdijo. 
 
Ker je iz vrtca bil prisoten samo en predstavnik, predsednika in podpredsednika za 
vrtec niso izbrali. 
 
 
Sklep: Predsednica sveta staršev šole za šol. leto 2022/2023 je ga. Vladka 
Maligoj Maček, podpredsednik g. Rok Zlodej. 
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K točki 3/ Seznanitev z Letnim delovnim načrtom šole in vrtca 
 
Ravnateljica predstavi LDN 2022/2023 za šolo in vrtec preko power pointa in je 

priloga k zapisniku.  

 

Sklep: Letni delovni načrt šole in vrtca za šolsko leto 2022/2023 se potrdi. 

 
 
K točki 4/ Predlogi, pobude in vprašanja 
 
Prisotna opozori, da je bilo obvestilo za prvi šolski dan objavljeno prepozno. 
 
Ravnateljica pove, da je bilo pravočasno posredovano, vendar ga računalničar ni 
pravočasno naložil. 
 
Prisotna vpraša, zakaj učenci 6. razreda ključev od omaric niso prejeli prvi šol. dan? 
 

Ravnateljica razloži, da je prišlo do več zamenjav ključev in je bilo potrebno preveriti 

vse omarice. 

 
Prisotna vpraša, če je še kakšna možnost, da bi učenci 9. razreda šli v bivanje v 
naravi? 
 
Ravnateljica pove, da lansko šol. leto, ko so bile odprte prijave za CŠOD – je še ni 
bilo interesa, zato v centre ne morejo več. Lahko pa se sicer še pošlje kakšno 
povpraševanje, če bi se za to odločili. 
 
 
Seja se je zaključila ob 17.10. 

 
 
 
 
Zapisnikarica: 
Ksenija Grm 
 

 


