
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA IN OSNOVNE ŠOLE JAKOBSKI DOL, 
ki je bil v četrtek, 22.10.2020 

ob 17:00 preko aplikacije Teams(zaradi slabe epidemiološke slike) 
 
Prisotni:  Zdenka Ekselenski, Irena Matečko, Aleš Ornik, Jožica Poš, Iris Fras, Suzana Lukman, Maja 
Štümpfl, Renata Sinič Ornik, Franci Klauzner, Brigita Bračko in  
Petra Kirbus(se ni uspela povezati) 
 
Opravičeni: Anuška Poš, Alenka Šnajder 
 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Uvodni pozdrav in ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev dnevnega reda; 
3. Izbor fotografa za fotografiranje učencev; 
4. Razno (vprašanja, predlogi, pobude). 

 
 
 

K točki 1 
 
Predsednik SS vrtca pozdravi navzoče in ugotovi, da smo sklepčni.  
 
 
K točki 2 
 
Predstavi se predlagani dnevni red.  Predsednik SS vrtca predlaga, da se doda točka dnevnega reda 
Potrditev zapisnika. 
Nov dnevni red se glasi: 

1. Uvodni pozdrav in ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev dnevnega reda; 
3. Potrditev zapisnika iz 1. seja SS 
4. Izbor fotografa za fotografiranje učencev; 
5. Razno (vprašanja, predlogi, pobude). 

 
 
Sklep št. 1: Soglasno potrdimo predlagan dnevni red 
 
 
K točki 3: 
 
Renata Sinič Ornik opozori, da je na zapisniku pretekle seje v naslovu napaka v datumu, saj se navaja 
29.2.2020, namest0 29.9.2020. Ročni popravek se bo naredil na kopiji zapisnika in se ponovno 
posredoval na šolo, kjer je že tudi original. 
 
Sklep št. 2: Potrdimo zapisnik pretekle seje z navedenim popravkom v datumu. 
 
 
 
 



 
K točki 4: 
 
Na spletni lokaciji Google drive(Foto Matjaž Breznik, Fotka Tatjana, Foto Panda) in fizično(Foto Tone) 
so se zbirale ponudbe, ki smo jih proučili vsi predstavniki oddelkov. Po kontaktiranju svojih oddelkov 
se je izkazalo, da ni velike vneme po menjavi oz. je večini vseeno, ker so zadovoljni z obstoječim 
stanjem ali se njihovi otroci ne fotografirajo. Po večini je bil po oddelkih slab odziv z željo po menjavi.  
Ravnateljica pojasni, da na OŠ in vrtec Jakobski Dol nimamo obveze v obliki pogodbe, kot jo imajo 
nekatere šole za fotografiranje. Zato lahko poljubno zamenjamo fotografa. Je pa pojasnila, da je Foto 
Tone kot dolgoletni fotograf na šoli poskrbel za tiskanje publikacije in album razrednik + otroci, ki gre 
v šolski arhiv.  
Odločimo se, da bomo za ponudnika glede na oddelčne povratne informacije glasovali z dvigom 
rok(možnost v Teamsih) in zapisom izbranega ponudnika v Chat. 
Glasovalo je 9 predstavnikov: Rezultat je Foto Tone 7 glasov in Foto Tatjana 2 glasova. Izbrani 
ponudnik ostaja Foto Tone 
 
Sklep št. 3 : Izbrani fotograf na šoli ostaja Foto Tone 
 
 
K točki 5 
 
Predstavnica Maja Štümpfl opozori, da je bilo nekaj pripomb na šolsko prehrano. Preveč se ponavljajo 
zelenjavne juhe in da se jedilnik ne upošteva dosledno. Zmanjkalo je namazov in otroci namesto bureka 
niso dobili praznega kruha. 
Ravnateljica pojasni, da se je jedilnik vmes nekoliko prilagajal, saj je bila ena od kuharic v bolniški(14 
dni) in druga sama ni zmogla vsega, zato so se jedi prilagodile. 
Razlog za nekoliko enolično prehrano v zadnjem obdobju, je slaba epidemiološka slika, ki narekuje, da 
imajo otroci malico v razredih. Zato mora biti le-ta pripravljena tako da je možen transport, veliko mora 
biti tudi zapakiranega. 
Še vedno pa se pripravlja malica po pravilih zdrave prehrane, česar pa ne marajo vsi otroci. Zgodilo se 
je tudi da so otroci pri kosilu metali stran piščanje bedrce in solato. Opaža pa se da imajo otroci radi 
sadje in si ga z veseljem vzamejo za malico. 
Kljub temu pa je večina otrok zelo zadovoljnih s prehrano in se doma pohvalijo kako dobro so jedli, kot 
poroča nekaj drugih predstavnikov oddelkov. Iz tega naslova pohvale kuhinji. 
 
Ravnateljica se zahvali za sprejet sklep o višini zneska, ki ga bomo namenili za kopije namesto delovnih 
zvezkov. Glasujemo pri kateri položnici, bi se vrednost poračunala, z zapisom v Chat. Soglasno je 
sprejeto, da je to mesec november. 
 
Sklep št. 4: 
 
Mesec obračuna za fotokopije je mesec november. 
 
Ravnateljica se staršem zahvali za vse vrnjene izjave o darovanju v šolski sklad. Enkratni zneksi bodo 
poračunani spomladi. 
 
Ravnateljica sporoči, da gre delo na daljavo super. Iskreno se zahvali vsem staršem, otrokom in 
učiteljem za sodelovanje, saj je dobro delo možno le ob sodelovanju vseh strani. 
 
Predsednik Aleš Ornik se vsem navzočim zahvali za sodelovanje tudi v drugačni obliki. 
 
Seja Sveta staršev se zaključi ob 17.40 uri. 



 
 
Zapisnikar: 
Renata Sinič Ornik 
 
 
 
Overovatelja:                 Predsednica Sveta staršev vrtca 
Suzana Lukman         Renata Sinič Ornik 
 
Irena Matečko 
 


