
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV JAVNEGA ZAVODA OŠ JAKOBSKI DOL 
07.10.2022 OB 17.00 URI 

 
 
 
Prisotni: 
Predstavniki staršev: Aleš Ornik – 1.r., Danijela Ornik – 2.r., Jožica Poš – 3.r., Iris 
Fras – 4.r., Nina Brumen – 5.r., Maja Štümpfl – 7.r., Petra Poš – 9.r.,  Petra Pernat – 
skupina Rožice 
Ravnateljica Zdenka Ekselenski 
 
Odsotni: 
Kaja Neuvirt – 6.r., Renata Sinič Ornik – 8.r., Betina Bračko – skupina Zvezdice, Irena 
Matečko – skupina Sovice 
 
 
Začetek: ob 17.00 
 
Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav 
2. Potrditev mandatov članov  
3. Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2022/23  

(izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev) 
4. Predstavitev in potrditev dnevnega reda 
5. Predstavitev zakonskih izhodišč o delu sveta staršev 
6. Obravnava in sprejem Poslovnika sveta staršev 
7. Predstavitev poročila o realizaciji LDN šole in vrtca za šolsko leto 2021/22 
8. Predstavitev LDN in prednostnih nalog v šolskem letu 2022/23 
9. Poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2021/22 in izvolitev novega 

predstavnika v upravni odbor 
10. Pobude, predlogi, vprašanja 

 
 

• Ad 1 
V uvodu je ravnateljica pozdravila vse navzoče. 
 

• Ad 2 
 
Ker je svetu staršev v prejšnji sestavi z iztekom šolskega leta 2021/2022 potekel 
mandat, je ravnateljica navzoče seznanila s predstavniki staršev šole in vrtca za 
šolsko leto 2022/2023 ter predlagala, da se jim potrdijo mandati. 
 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 1: Potrdijo se mandati članov sveta staršev. 
  

Predlog je bil soglasno sprejet, torej je bil sklep izglasovan. 



 
• Ad 3  

 
Ker je z iztekom šolskega leta 2021/2022 potekel tudi mandat prejšnji predsednici in 
namestnici predsednice sveta staršev, je bilo treba izvesti nove volitve. 
 
Za predsednico sveta staršev je bila predlagana Renata Sinič Ornik.  
 
Volitve so potekale javno z dvigom rok. 
 
Po preštetju glasov je bilo ugotovljeno, da je predlagana kandidatka prejela naslednje 
število glasov: 8. 
 
UGOTOVITVENI SKLEP št. 1: Za predsednico sveta staršev v šolskem letu 
2022/2023 je bila izvoljena Renata Sinič Ornik. 
 
 
Za podpredsednico sveta staršev je bila predlagana Danijela Ornik. 
 
Volitve so potekale javno z dvigom rok. 
 
Po preštetju glasov je bilo ugotovljeno, da je predlagana kandidatka prejela naslednje 
število glasov: 8. 
 
UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Za namestnico predsednice sveta staršev v 
šolskem letu 2022/2023 je bila izvoljena Danijela Ornik. 
 
 

• Ad 4  
 
Zaradi odsotnosti predsednice je vodenje seje prevzela njena namestnica. 
 
Namestnica predsednice je predlagala potrditev predlaganega dnevnega reda.  

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2: Potrdi se dnevni red. 
 

Predlog je bil soglasno sprejet, torej je bil sklep izglasovan. 
 
 

• Ad 5 
 
Ravnateljica je predstavila zakonska izhodišča za delo sveta staršev, še posebej se je 
osredotočila na 66. člen ZOFVI ter osnutek poslovnika sveta staršev. 
 

 



 
UGOTOVITVENI SKLEP št. 3: Starši so seznanjeni s pravnimi podlagami za 
delovanje sveta staršev. 

 
 

• Ad 6 
 
Predstavniki sveta staršev so osnutek poslovnika prejeli po elektronski pošti dne 
22.9.2022. O osnutku je stekla krajša razprava, dopolnitve ali spremembe niso bile 
predlagane.   
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3: Sprejme se Poslovnik Sveta staršev 
Javnega zavoda OŠ Jakobski Dol. 
 

Predlog je bil soglasno sprejet, torej je bil sklep izglasovan. 
 
 

• Ad 7 
 
Ravnateljica je  predstavila Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta šole in vrtca 
za šolsko leto 2021/22 po mesecih. 
 
Poudarila je, da so sledili začrtanim prioritetam. Izpostavila je, da je bil v celoti 
realiziran redni, razširjen in nadstandardni program. Izvedeni so bili vsi t.i. posebni 
dnevi, vse šole v naravi, vpis otrok v 1. razred. Zastavljeni cilji so bili doseženi, 
ponekod tudi preseženi.  
Prvi del šolskega leta so zaznamovali ukrepi, vezani na preprečevanje posledic 
epidemije, ki je vključevalo samotestiranje, zato so z nekaterimi otroki izvajali pouk 
na daljavo. 
Po zimskih počitnicah je bilo samotestiranje ukinjeno, pouk je od takrat dalje potekal 
zgolj v šoli. 
9.3.2022 je bila na šoli izvedena stavka, 24.3.2022 pa ponovno proslava v prostorih 
šole - ob materinskem dnevu v šolski telovadnici. Aktivna je bila folklorna skupina, 
gledališka skupina, učenci so se udeležili regijskega otroškega parlamenta, izvedli 
akcijo zbiranja starega papirja, marca je bila izdana 1. številka e-šolskega časopisa 
Jakopis, junija 2. številka. Nadarjeni učenci so izpeljali delavnico v povezavi z Modro 
hiško. 
Za učence 6.-ega in 9.-ega razreda je bilo izvedeno NPZ, za učence 3.-ega razreda pa  
poskusno preverjanje znanja. Novost je bila prireditev Jakobski glasbeni BUM. 
Ponovno je potekala čez Jakob kolesarka dirka Po Sloveniji, udeležence katere so 
otroci množično vzpodbujali.   
V polnem obsegu je bila izvedena valeta; prav tako zaključna prireditev v šolski 
telovadnici in zaključne ekskurzije. 
 



V nadaljevanju je ravnateljica predstavila tudi realizacijo LDN za vrtec. Potrebne so 
bile prilagoditve delovnega časa, za starše so bile izvedene proslave. Izpeljali so šolo 
v naravi na Pokljuki, aktiven je nogometni vrtec, izpeljanih je bilo več projektov, kot 
npr. medgeneracijsko sodelovanje, Pomahajmo v svet, Pasavček, Naša mala knjižnica, 
Časovna kapsula, Bralni nahrbtnik, Zgodbožerci idr. 
 
Svet staršev na predstavljeno realizacijo LDN ni imel pripomb. 
 
UGOTOVITVENI SKLEP št. 4: Starši so seznanjeni s Poročilom o realizaciji LDN 
za šolsko leto 2021/2022. 
 
 

• Ad 8 
 
Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt šole in vrtca za šolsko leto 2022/23.  
 
Posebej je poudarila prioritete, skozi katere se bodo uresničevale učne strategije, 
metode in oblike dela ter vzgojno delovanje.  
Te prioritete so:  

1. bralna in funkcionalna pismenost,  
2. digitalna pismenost,  
3. pridobitev naziva Kulturna šola,  
4. trajnostni razvoj.  

 
Ad 1. projekti Rastem s knjigo, Skrivni dopisovalec, naša mala knjižnica, mednarodni 
projekt (e-twining) 
Ad 2. računalniški krožek, dvig digitalne kompetentnosti 
Ad 3. likovni in literarni natečaji, dramski krožek, plesni krožek 
Ad 4. zdrav življenjski slog, Unicef 
 
Podrobneje je predstavila obvezni, razširjen in nadstandardni program. Izpostavila je 
pomen dela z nadarjenimi učenci, velik nabor interesnih dejavnosti, tekmovanja, 
šolsko skupnost. 
 
Novost v šolskem letu je dan odprtih vrat šole: 15.11.2022 in 17.3.2023. 
 
V nadaljevanju je predstavila še LDN vrtca, kjer je navedla dodatne zadolžitve, 
obogatitveni program, projekte in družabna srečanja. 
 
UGOTOVITVENI SKLEP št. 5: Starši so seznanjeni z LDN za šolsko leto 
2022/2023. 

 
 
 
 



• Ad 9 
 
Ravnateljica je podala poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2021/2022. 
Pojasnila je vire prihodkov (donatorska sredstva, prispevki staršev, zbiranje starega 
papirja) ter strukturo odhodkov. Navedla je, da se tudi v letu 2022/2023 načrtuje  
akcija zbiranja starega papirja. Starši so bili prav tako pozvani k denarnim 
prispevkom po svojih zmožnostih, zopet pa se bodo poskušala pridobivati sredstva 
pri različnih donatorjih. 
 
UGOTOVITVENI SKLEP št. 6: Starši so seznanjeni s Poročilom šolskega sklada 
za leto 2021/2022. 
 
Ker je predstavnici staršev v upravnem odboru šolskega sklada v šolskem letu 
2021/2022 potekel mandat, je ravnateljica predlagala izvolitev novega predstavnika. 
 
Za predstavnico staršev v upravnem odboru šolskega sklada je bila predlagana Nina 
Brumen. 
 
Volitve so potekale javno z dvigom rok. 
 
Po preštetju glasov je bilo ugotovljeno, da je predlagana kandidatka prejela naslednje 
število glasov: 8. 
 
UGOTOVITVENI SKLEP št. 7: Za predstavnico staršev v upravnem odboru 
šolskega sklada je bila izvoljena Nina Brumen. 
 
 

• Ad 10 
 

V okviru navedene točke je bila izpostavljena različna tematika. 
 
Ravnateljica je navedla, da otroci ne hodijo redno na dejavnosti, večina bi jih želela 
domov ob 14.00 uri, zato se pojavljajo težave pri izvedbi šolski prevozov po pouku.  
 
Nina Brumen je predstavila pobudo staršev 5. razreda pri neobveznih izbirnih 
vsebinah za zamenjavo dejavnosti, ker se določene dejavnosti zaradi premajhnega 
števila prijav niso izvedle. 
 
Petra Poš in Nina Brumen sta izpostavili problematiko nošenja šolskih copat v 9. 
razredu, čemur učenci niso naklonjeni. Ravnateljica je pojasnila, da se ta ukrep ne 
bo izvajal, ker ni sprejet pravilnik, ki bi urejal obvezno uporabo šolskih copat. 
 
Jožica Poš je postavila vprašanje glede možnosti izvajanja šahovskega krožka in 
predlagala, da šola poda pobudo Šahovskemu društvu Maribor. 
 



Ravnateljica je še pojasnila, da za izvajanje robotike ni možnosti.  
 
 
Zaključek: ob 18.15 
 
 
 
Zapisala:      Namestnica predsednice: 
Nina Brumen     Danijela Ornik 


