
 
 

Številka: 650/2021 

Datum: 01.06.2021 

 

 

Z A P I S N I K 

2. seje Sveta staršev VIZ II. OŠ Rogaška Slatina v šol. letu 2020/2021,                                         

ki je bila v torek, 01. 06. 2021, ob 17. uri v avli centralne šole. 

 

 

PRISOTNI PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV:                                                    

Simona Boršič Butolen, Danica Žurga, Roman Kropec, Katja Bračko Škrabl, Mojca Jug, Asja Bilušić, 

Velmir Krklec, Nataša Gotlin Koražija, Polonca Krumpak, Urška Grobelšek, Drago Rovišnjak, Vedran 

Jerković, Aljaž Čoh, Angela Bele, Jožica Kidrič, Marija Jagodič, Lidija Stojnšek, Jožica Černogoj, 

Mojca Čebular, Brigita Bauer Grobin.  

OPRAVIČENO ODSOTNI:  

Tadej Stiplošek, Nastja Roršek, Sinja Wabra, Maja Širec Kitak, Ines Čatak. 

NEOPRAVIČENO ODSOTNI:  

Matejka Ogorevc, Bojan Blažun, Kristian Kunštek.   

                                                                                                             

PRISOTNI VABLJENI STROKOVNI DELAVCI:                                                                     

ravnateljica Milena Vreš, prof., pomočnica ravnateljice Leonida Medved, prof., vodji podružničnih 

osnovnih šol Martin Druškovič in Melita Plemenitaš, mag.Maja M. Minih, namestnica ravnateljice za 

NPZ, prof. Tatjana Gorenjak, koordinatorica obveznih in neobveznih IP, prof. Urban Šipec, koordinator 

CŠOD in RAP, prof. Mateja Vidovič, koordinatorica Cambridge izpitov, mag. Nina Gašparac, 

koordinatorica nemške jezikovne diplome, univ.dipl.soc.del. Jože Ogris, šolski socialni delavec, prof. 

Branka Unverdorben, Zdenka Ižanc, knjižnjičarka in skrbnica učbeniškega sklada. 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

Miroslav Smole, vodja kuhinje 

OSTALI VABLJENI: 

Franc Kregar, tehnični sodelavec za računalniško podporo, Simona Bek, tajnica VIZ- zapisnikarica 



DNEVNI RED: 

1. Pozdrav prisotnih -  mag. Aljaž Čoh   

2. Pregled zapisnika prve seje 2020/2021 in mnenja staršev na zapisnik -  mag. Aljaž Čoh    

3. Vzgojno-izobraževalno delo na CŠ in obeh PŠ ter specifike šolskega leta 2020/2021- 

ravnateljica Milena Vreš, prof., pomočnica ravnateljice Leonida Medved, prof., vodja POŠ 

Kostrivnica Martin Druškovič, vodja POŠ Sv. Florijan Melita Plemenitaš, prof.  

4. Soglasje Sveta staršev za skupno nabavno ceno predlaganih delovnih zvezkov in likovnih 

pripomočkov ter drugih učnih gradiv za posamezne razrede za šolsko leto 2021/2022- 

Zdenka Ižanc, Branka Unverdorben, prof.   

5. Vpisi v 1.razred in NPZ v šolskem letu 2020/2021- Maja M. Minih 

6. Vpisi v srednje šole- Jože Ogris, univ.dipl.soc.del. 

7. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022- Tatjana Gorenjak, prof. 

8. Jezikovne diplome TJA in TJN ter nadstandardni program iz občine in samoplačniško s 

strani staršev- Mateja Vidovič, prof. in mag. Nina Gašparac 

9. Izvajanje poskusa RaP na daljavo in nadaljevanje v šolskem letu 2021/2022- Urban Šipec, 

prof. 

10. Pobude in vprašanja staršev 

11. Razno 

 

Člani Sveta staršev se strinjajo s celotnim dnevnim redom. 

 

K TOČKI 1 IN 2 

Pozdrav -  mag. Aljaž Čoh   

Pregled zapisnika zadnje seje in mnenje staršev na zapisnik -  mag. Aljaž Čoh   

Predsednik Sveta staršev mag. Aljaž Čoh je uvodoma pozdravil prisotne ter na kratko predstavil ključne 

točke zapisnika 1. seje Sveta staršev, kjer je izpostavil pobude in vprašanja. 

Predsednik je člane Sveta staršev povprašal za mnenja in pripombe na zapisnik. 

Na zapisnik ni pripomb s strani članov Sveta staršev, člani Sveta staršev potrjujejo zapisnik. 

V nadaljevanju je mag. Aljaž Čoh prebral dnevni red 2. seje Sveta staršev in besedo predal gospe 

ravnateljici. 

 

K TOČKI 3 

Vzgojno-izobraževalno delo na CŠ in obeh PŠ ter specifike šolskega leta 2020/2021- ravnateljica 

Milena Vreš, prof., pomočnica ravnateljice Leonida Medved, prof., vodja POŠ Kostrivnica Martin 

Druškovič, vodja POŠ Sv. Florijan Melita Plemenitaš, prof.  

 

Gospa ravnateljica je prevzela besedo ter najprej pozdravila prisotne. Kot nova ravnateljica od oktobra 

2020 se najprej predstavi in razloži svojo vizijo, opomni na poslanstvo ter omeni vrednote. Spregovorila 

je o aktualni temi - epidemiji koronavirus, katera je naš način življenja vrgla iz ustaljenih tirnic. Izpostavi 



posebnosti in sicer, da je vzgojno izobraževalno delo potekalo v šoli in od doma (od 30 – 40 %). V 

šolskem letu 2020/2021 je bilo samo eno ocenjevalno obdobje in s tem pridobitev pol manj ocen. Omeni, 

da so se jesenske počitnice podaljšale za en teden. Seznani nas tudi o dveh inšpekcijskih nadzorih, ki sta 

bila uspešno opravljena. Poudari, da so bile oblike dela, formalne in neformalne, prilagojene izrednim 

razmeram. Ravnateljica se posebej zahvali vsem staršem za potrpežljivost, pomoč otrokom in za 

sodelovanje z učitelji, saj smo skupaj dokazali, da znamo in zmoremo premagati vse izzive na poti. Vse, 

tako starše kot učitelje, je povabila na skupno ladjo, da bodo lažje premagovali krmarili in premagovali 

vse valove, ki prihajajo v prihodnje. 

 

Člani Sveta staršev so se seznanjeni s specifikami, ki se nanašajo na šolsko leta 2020/2021. Mnenje 

se ni oblikovalo. 

Ravnateljici se za besedo zahvali mag. Aljaž Čoh in preda besedo. 

 

Ga. Leonida Medved, prof. pozdravi vse prisotne in predstavi posebnosti šolskega leta 2020/2021. 

Značilnost tega leta so vsekakor hitre spremembe, kjer je bilo potrebno skoordinirati delo na način, da 

so se izkoristili vsi razpoložljivi pogoji (prostorski, materialni, kadrovski,…) za izvajanje vzgojno- 

izobraževalnega dela, da je bilo najbolje zagotovljeno za varnost in zdravje. S strani Ministrstva za 

šolstvo in šport so bili pripravljeni plani s 4 modeli vzgoje in izobraževanja v razmerah, povezanih s 

covid-19 ( A, B, C in D). S 01. 09. 2021 smo vstopili v šolo po modelu B, kar pomeni, da so v šolo prišli 

vsi učenci od 1.-9. razreda z upoštevanjem vseh ukrepov. Posebnost tega šolskega leta je vzgojno- 

izobraževalno delo v šoli in doma, izvedlo se bo samo eno ocenjevalno obdobje, na podlagi tega se bo 

zmanjšalo tudi število ocen pri predmetih ter za en teden so bile podaljšane jesenske počitnice.  

 

Ga. Leonida Medved se posebej zahvali staršem za podporo, sodelovanje in prispevek, da smo 

posebnosti tega šolskega leta uspešno premagovali. Besedo preda vodji podružnične šole Kostrivnica g. 

Druškovič Martinu.  

 

g. Druškovič Martin vse lepo pozdravi in izpostavi prednost podružničnih šol z manjšim številom 

učencev in s tem dobrimi prostorskimi pogoji, da lahko varno ustvarjajo in delo poteka v t.i. mehurčkih. 

Pohvali starše za pravočasno obveščanje in ukrepanje. Pojasni, da so dejavnosti zraven pouka, kot so 

folklora, ritmika, gledališče na čakanju in verjame, da jih bodo uspešno nadoknadili. Vsem se zahvali 

in preda besedo vodji podružnične šole Sv. Florijan, Meliti Plemenitaš, prof. 

 

Gospa Melita Plemenitaš vse lepo pozdravi in pove, da so na podružnični šoli Sv. Florijan v tem šolskem 

letu uspešno in zdravo premagovali vsakdanje izzive. Izpostavi, da so se za razliko z lanskim šolskim 

letom v tem letu z učenci vsakodnevno zjutraj videvali preko MS- Teamsov po video- povezavi. Ta 

izkušnja je bila tako za učence, kakor tudi za učiteljico pomemben vsakodnevni ritual, ki je učence 

dodatno motiviral za delo na daljavo.  

 

 

K TOČKI 4 

 

Soglasje Sveta staršev za skupno nabavno ceno predlaganih delovnih zvezkov in likovnih 

pripomočkov ter drugih učnih gradiv za posamezne razrede za šolsko leto 2021/2022- Zdenka 

Ižanc, Branka Unverdorben, prof.   

 



Prvi del 4. točke je predstavila skrbnica učbeniškega sklada gospa Zdenka Ižanc. Tudi letos je člane 

Sveta staršev zaprosila za soglasje o skupni nabavni ceni učbeniškega gradiva, ki ga zagotavljajo starši. 

Poudarila je, da so učna gradiva za učence I. VIO (od 1. do 3. razreda) za starše brezplačna (strošek 

nabave krije MIZŠ).  

V nadaljevanju je predstavila izbor učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022, ki jih zagotavljajo starši in 

so jih predlagali strokovni aktivi. Predstavila je seznam učnih gradiv in pripomočkov ter cene po 

posameznih predmetih in razredih (priloga 1) in skupni znesek za nakup delovnih zvezkov in učnega 

gradiva za posamezne razrede. 

Izpostavi tudi, da bi za naslednje šolsko leto prejeli učenci naročene šolske potrebščine na dom v mesecu  

avgusta 2021, v izogib tveganju za prenos okužb in da se lažje pripravijo na novo šolsko leto. 

Prosi za potrditev člane sveta staršev za skupno nabavno ceno predlaganih delovnih zvezkov.  

Vsi prisotni starši (20 staršev) so z dvigom rok soglasno potrdili nabavno ceno predlaganih 

delovnih zvezkov oz. učnih pripomočkov. 

V drugem delu 4. točke je gospa Branka Unverdorben, prof. pozvala k ponovni skupni nabavi likovnega 

materiala, kot je to že večletna praksa, saj na ta način lahko vsem učencem zagotovimo enake pogoje za 

delo. Likovni material se nabavlja za delo na petih likovnih področjih ( risanje, slikanje, prostorsko 

oblikovanje, grafika in kiparstvo). Cena nabave se vsako leto spreminja in je ta trenutek ni mogoče 

napovedati. Vsekakor je skupna nabava likovnih pripomočkov za starše ugodnejša, kot, da bi likovne 

pripomočke kupili sami. 

Gospa Branka Unverdorben poudari, da je delo v teh spremenjenih razmerah posebno, tako za učence, 

kot za učitelje. Opazi, da so otroci nehote zanemarili in da se je delovni proces upočasnil. Postali so 

kratkovidni zaradi velike uporabe računalnika.  

Starše pozove k potrditvi skupne nabave likovnega materiala za šolsko leto 2021/2022.  

Vsi prisotni starši (20 staršev) so z dvigom rok soglasno potrdili skupno nabavo likovnega 

materiala za šolsko leto 2021/2022. 

 

K TOČKI 5 

Vpisi v 1.razred in NPZ za šolsko leto 2021/2022- Maja M. Minih 

 

Gospa Maja M. Minih vse lepo pozdravi in predstavi potek vpisa učencev v 1. razred v šolskem ketu 

2021/2022. Pove, da so vpisi potekali klasično na šoli z upoštevanjem vseh ukrepov. Vabljenih je bilo 

55 otrok. Na centralni šoli 39 učencev iz katerih se bosta oblikovala dva oddelka, 4 učenci na POŠ Sv. 

Florijan in 6 učencev na POŠ Kostrivnica. Speljan pa je tudi postopek o petih odložitvah začetka šolanja. 

Prvi sestanek za bodoče prvošolce bo v četrtek, 03. 06. 2021. 

 

V šolskem letu 2020/2021 pa se je izvedlo tudi poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne 

šole, katerega se je udeležilo 68 učencev. Namen tega poskusnega preverjanje je preveriti doseganje 

ciljev in standardov znanja pri matematiki in slovenščini, ugotoviti stopnjo bralne in matematične 

pismenosti,… 

 



V nadaljevanju predstavi nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda, ki je potekalo v 

začetku maja. V tem šolskem letu se je izvedlo NPZ na klasičen način, v šolskih prostorih in z 

natisnjenimi preizkusi znanja. 

 

Izvajalo pa se je tudi pilotno e-testiranje v interaktivni obliki na računalniku. Bila sta dva, in sicer 

posebej za 6. in za 9. razred. Sestavljen je bil iz treh delov ( 1/3 testa nalog iz učnega jezika- slovenščina, 

1/3 testa naloge matematike in 1/3 testa nalog iz tujega jezika- angleščina). Namen tega testiranja je bila 

predvsem preveriti delovanje programa. Povratne informacije s strani Ric-a so dobre. Vse je potekalo 

brez tehničnih problemov in tudi udeležba je bila dobra.  

 

Gospa Maja M. Minih predstavi tudi NPZ, njegove cilje, termine in aktivnosti po NPZ (priloga 4). NPZ 

je zunanje, pisno preverjanje znanja ob koncu drugega in tretjega obdobja OŠ. Postopek izvedbe 

zagotavlja enake možnosti pri izkazovanju znanja- vsi učenci v državi rešujejo enake preizkuse pod 

enakimi pogoji (pisno opravljanje NPZ v šoli) isti dan, ob istem času. Pove, da v prihodnjih dneh sledijo 

še vpogledi, poizvedbe ter obvestila o dosežkih na NPZ-ju. 

 

K TOČKI 6 

Vpisi v srednje šole -  Jože Ogris univ. dipl. soc. del. 

Socialni delavec Jože Ogris je nadaljeval s predstavitvijo šeste (6.) točke dnevnega reda. V nadaljevanju 

pove, da so potekali individualni sestanki z učenci in starši, da so skupaj prišli do najboljše odločitve za 

otroka. V mesecu septembru in v začetku oktobra 2020 je potekala za  učence predstavitev 

srednješolskih programov Šolskega centra Rogaška Slatina in ŠC Celje Lava.  

Nato je sledilo delo na daljavo in tudi tako se je izvajala poklicna orientacija. Za dobro sodelovanje 

pohvali tako starše kot učence in da je takšen način dela dobra izkušnja.  

 

Socialni delavec staršem prav tako predstavi šole na katere se pretežno vpisujejo učenci. Devetošolci so 

se za vpis v srednjo šolo v šol. letu 2021/2022 največ odločali za: 

1. srednje poklicno tehniško izobraževanje, srednje tehniško oziroma drugo strokovno 

izobraževanje se je odločilo 18 učencev, kar predstavlja 33%  (V. stopnja) 

2. gimnazijski  program se je odločilo 20 učencev, kar predstavlja 37% (V. stopnja) 

3. srednje poklicno izobraževanje se je odločilo 16 učencev, kar predstavlja 30% (IV. stopnja) 

4. nižje poklicno izobraževanje ni bilo prijav (III. stopnja) 

 

K TOČKI 7 

  
Obvezni in neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022- Tatjana Gorenjak, prof. 

 
Sedmo točko dnevnega reda predstavi gospa Tatjana Gorenjak, prof. Pojasni, da so bili 3- šolcem in 6- 

šolcem na roditeljskem sestanku predstavljeni neobvezni oz. obvezni izbirni predmeti, ostalim učencem 

pa na OS. Izbor se je izvedel preko eAsistenta. Učenci 4., 5. in 6. razreda izberejo največ 2 uri izbirnih 

predmetov. Izbirali so lahko med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti (drugi tuj jezik- 

nemščina, umetnost, tehnika in šport). V 1. razredu je neobvezni izbirni predmet angleščina, v 7., 8. in 

9. razredu pa francoščina. 



Oproščeni so lahko učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo (delno ali v celoti). Izbirni predmeti se izvajajo 

0., 6., 7. ali 8. uro.  

 

K TOČKI 8 

Jezikovne diplome TJA in TJN ter nadstandardni program iz občine in samoplačniško s strani 

staršev- Mateja Vidovič, prof. in mag. Nina Gašparac 

 

Gospa mag. Nina Gašparac najprej vse lepo pozdravi in razloži razvijanje in pomen jezika. Predstavila 

je Mednarodne Cambridge izpite (Mint jezikovni center) in izpite Goethe Instituta. 

Mednarodni Cambridge izpit se opravlja v VIZ II. OŠ Rogaška Slatina s pooblaščenim izvajalcem 

Jezikovnim centrom MINT iz Ljubljane. Izpit Goethe instituta se opravlja na izpitnih centrih, v 

institucijah, ki so pooblaščene za izvajanje Goethe Instituta. 

Izvedba Cambridge izpitov in izpitov Goethe instituta je plačljiva; učitelji pripravijo učence na izpit v 

sklopu interesne dejavnosti, zato nagovori naj se te priprave izkoristijo.  

Člani Sveta staršev so seznanjeni s predstavljenim, dodatnih vprašanj in pripomb ni bilo. 

 

K TOČKI 9 

Izvajanje poskusa RaP na daljavo in nadaljevanje v šolskem letu 2021/2022- Urban Šipec, prof. 

 

Osmo točko dnevnega reda je predstavil gospod Urban Šipec, prof., ki pojani, da je bila II. OŠ Rogaška 

Slatina v šolskem letu 2018/2019 s strani MIZŠ izbrana za nov preizkus koncepta razširjenega programa 

(RaP) v osnovni šoli- Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje.  

Program Rap vsebuje 18 različnih vsebin za katere se učenci lahko odločijo. Temeljit namen programa 

je učencem omogočiti zdrav in celosten razvoj, slediti njihovim individualnim zmožnostim, slediti 

interesom, talentom in potrebam ob upoštevanju njihovih pričakovanj. Doda še, da so znanje, učenje, 

medsebojno sodelovanje, dejavno državljanstvo, kultura, zdravje, gibanje in igra temeljni gradniki RaP-

a. 

Program RaP se je med šolskim letom izvajal na daljavo. Odziv je bil zelo dober, na začetku je bilo 

veliko foto in video materiala opravljenih dejavnosti, sedaj je motivacija malenkost padla.  

Gospod Šipec predstavi tudi problematiko rezultatov športno vzgojnega kartona. Veliko je rezultatov, 

ki jih uvršča v rdečo barvo, kar ne predstavlja nič dobrega. Prosi, da svoje otroke pozovejo, da so čim 

več na svežem zraku, da se gibajo, naj gredo stran od tehnoloških naprav. Prav tako vabi na govorilne 

ure, ker je med letom malo obiska. 

Dolgoročno trenutna situacija ni optimistična. 

Besedo prevzame ga. Unverdorben, ker je dobra iztočnica g. Šipca. Poudari, da opaža upad mentalne 

kognitivne zbranosti pri otrocih, saj so le-ti veliko časa na telefonu, fokus imajo na eno točko in ni 

zbranosti. In da bo zelo težko popraviti to situacijo. Pojasni tudi skrb, ker so otroci veliko brez nadzora 



in marsikdo si zatiska oči in ne vidi, kaj se dogaja. Prosi, da se ta tematika prenese tudi na oddelčne 

skupnosti.  

Besedo prevzame g. Aljaž Čoh in prosi za pobude in vprašanja. 

 

K TOČKI 10 

Pobude in vprašanja staršev 

 

Kako je z izvedbo izletov, ekskurzij, šole v naravi, športnih aktivnosti,…? 

 

Gospa ravnateljica pojasni, da trenutno izvajanje šole v naravi zaradi odgovornosti upoštevanja covid- 

ukrepov pomeni višjo ceno programa in večje število spremljevalcev. Zaradi tega smo se na roditeljskem 

sestanku skupaj s starši odločili, da bodo otroci vseeno šli v šolo v naravi, in sicer za 3 dni. Od ponedeljka 

07. 06. – 09. 06. 2021 ena skupina in od 09. 06. – 11. 06. 2021 druga skupina učencev tretješolcev. 

Enodnevne ekskurzije so izvedljive po skupinah oz. t.i. mehurčkih in ob upoštevanju vseh ukrepov. 

Opcija za izvedbo valete je tudi ta, da bi se učenci dan pred dogodkom testirali.  

 

Gospod Urban Šipec doda, da tovrstnih dejavnosti v času pouka na daljavo nismo smeli izvajati, ker 

ravnateljica odgovarja za vse. V planu so termini za prihodnje šolsko leto (priprave za mladinski pevski 

zbor, za bodoči 5. razred niso potrdili zimske šole v naravi in zato se bo to izvedlo v lastni režiji, za 

bodoči 6. razred je potrjen termin za zimsko šolo v naravi,…). 9- šolci imajo planiran končni izlet, 

ločeno A in B oddelek (opcija je tudi, da se učenci pred odhodom testirajo, za kar je potrebno vprašati 

starše za dovoljenje.  

 

Gospod Čoh se naveže na temo testiranja in poda mnenje, da je to koristna stvar, ki je enostavna in daje 

sigurnost in večjo sproščenost. Prosi za debato o tej tematiki v razredu, da se lahko zagotovi dodatna 

varnost. 

 

Kako je s fotografiranjem oddelkov ob koncu šolskega leta? Ali se bo izvedlo? 

 

Gospa ravnateljica odgovori, da fotografiranje bo in ga bo izvedel Foto Zorin Janko. Potekalo bo zunaj 

pred šolo, brez maske. V prihodnjih dneh se bo pripravil seznam in obvestilo.  

 

Jutranje varstvo za 2. razred. Starše zanima, ali bo v naslednjem šolskem letu organizirano in ali 

bo za starše tudi plačljivo? 

 

Gospa ravnateljica odgovori, da ostane organizacija jutranjega varstva enaka v naslednjem šolskem letu. 

To pomeni, da bo jutranje varstvo za 1. razred brezplačno (financira MIZŠ), jutranje varstvo od 2. do 4. 

razreda pa bo plačljivo. Pojasni tudi, da Občina Rogaška Slatina tovrstno jutranje varstvo sofinancira. 

Pozove pa k vpisu v usmerjene dejavnosti.  

 

Ali je predvideno predavanje o cepljenju otrok za HPV? 

 

Pomočnica ravnateljice, ga. Leonida Medved pojasni, da je bila praksa do sedaj, da se informacije 

vezane na cepljenje deklic 6. razreda s strani strokovnega zdravstvenega osebja predstavi na uvodnem 

roditeljskem sestanku. Kot informacijo je navedla, da je bila za letos, 25. 05. 2021 planirana druga doza 



za učenke 6. razreda, ki so se za to odločile, vendar so iz zdravstvenega doma sporočili, da bo 

prestavljeno na jesen 2021.  Za bodoče 6- šolke pa je predvidena prva doza cepiva HPV ob sistematskem 

pregledu.  

 

 

Ali ostane v naslednjem šolskem letu ista učiteljica, da bo čim manj stresno za učence. (1.c in 3.c) 

 

Gospa ravnateljica odgovori, da v 1. c ostane ista učiteljica in doda, da bodo z naslednjim šolskim letom 

krožile iste učiteljice iz 1. v 2. razred, medtem ko bo od 3. razreda dalje vsako leto nova učiteljica. Torej 

učenci 3. c bodo imeli v prihodnjem šolskem letu novo učiteljico.   

 

 

RAZNO 

 

Gospa Zdenka Ižanc doda, da v letošnjem šolskem letu niso dobili seznama za šolske potrebščine v 

fizični obliki. 

 

Gospa ravnateljica zaključi, da nas loči slab mesec dni do počitnic, čas dopustov in upa, da se v tem 

času ukrepi sprostijo. Spomni, naj ne pozabimo na ladjice, čolničke in še enkrat povabi na skupno ladjo 

ter da lepa beseda vedno lepo mesto najde.  

 

Gospod Aljaž Čoh se zahvali v imenu vseh staršev vsem učiteljem in strokovnim delavcem in zaključi 

z mislijo, da je bilo kljub situaciji v kateri smo uspešno šolsko leto.  

 

Dodatnih vprašanj in pobud s strani članov Sveta staršev ni bilo.  

 

Dnevni red je bil izčrpan, seja pa zaključena ob 19:15 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:      RAVNATELJICA: 

Simona Bek 

_____________     MILENA VREŠ, prof., l. r 

     

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV:                     

mag. ALJAŽ ČOH, l.r. 

 

       

 

 

Priloge: 

-Priloga 1 : Izbor delovnih zvezkov, ki jih za šolsko leto 2021/2022 predlaga strokovni aktiv 










