
 
 

Številka: 454/2022 

Datum: 23. 5. 2022 

 

 

 

Z A P I S N I K 

2. seje Sveta staršev VIZ II. OŠ Rogaška Slatina v šol. letu 2021/2022,                                         

ki je bila v četrtek, 19. 5. 2022, ob 17. uri v avli centralne šole 

 

PRISOTNI PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV:                                                    

Nika Koražija, Simona Boršič Butolen, Danica Žurga, Damijan Gotlin, Roman Kropec- prisotna 

namestnica Klavdija Nušinovič, Katja Bračko Škrabl, Janja Šmid, Matejka Ogorevc, Petra Križanec, 

Asja Bilušić, Bojan Blažun, Nataša Gotlin Koražija, Polonca Krumpak, Melita Kerin, Marjan Sever, 

Vedran Jerkovič, Angela Bele, Aljaž Čoh, Tomaž Fajs, Sabina Gajšek, Jasmina Ancelj, Marina Benko 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  

Nada Hribernik, Petra Križanec, Melita Kerin 

NEOPRAVIČENO ODSOTNI:  

Anita Ogrizek, Ines Čatak, Catherine Earles, Maja Širec Kitak, Marija Jagodič                                                                                     

PRISOTNI VABLJENI STROKOVNI DELAVCI:                                                                     

ravnateljica Milena Vreš, prof., pomočnica ravnateljice Leonida Medved, prof., vodja podružnične šole 

Sv. Florijan Melita Plemenitaš, prof., šolski svetovalni delavec Jože Ogris, univ.dipl.soc.del., Tatjana 

Gorenjak, prof., Mateja Vidovič, prof., Urban Šipec, prof., Zdenka Ižanc, Branka Unverdorben, prof. 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

Lenart Poklič, mag.psih., Martin Druškovič 

OSTALI VABLJENI: 

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

 

 



DNEVNI RED: 

1. Pozdrav prisotnih - predsednik Sveta staršev, mag. Aljaž Čoh 

2. Pregled zapisnika prve seje 2021/2022 in mnenja staršev na zapisnik - mag. Aljaž Čoh 

3. Vzgojno-izobraževalno delo na CŠ in obeh PŠ ter specifike šolskega leta 2021/2022 - 

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 2022/2023 - Zdenka 

Ižanc, Branka Unverdorben, prof. 

5. NPZ v šolskem letu 2021/2022 in vpisi v 1. razred 2022/2023 - Lenart Poklič, mag.psih. 

6. Vpisi v srednje šole v šolskem letu 2022/2023 - Jože Ogris, univ.dipl.soc.del. 

7. Izbirni predmeti (ne/obvezni) v šolskem letu 2022/2023 - Tatjana Gorenjak, prof. 

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

staršev - Mateja Vidovič, prof. 

9. Nadaljevanje izvajanja poskusa RaP v šolskem letu 2022/2023 - Urban Šipec, prof. 

10. Pobude in vprašanja predstavnikov staršev 

11. Razno 

 

K TOČKI 1  

Pozdrav prisotnih - predsednik Sveta staršev, mag. Aljaž Čoh 

Predsednik Sveta staršev mag. Aljaž Čoh pozdravi prisotne in prebere dnevni red 2. seje Sveta staršev. 

Povpraša o strinjanju prebranega.  

Sklep 1.1: Člani Sveta staršev se strinjajo s predlaganim dnevnim redom in nimajo predlogov za 

dopolnitev. 

Sklep 1.2: Prisotnih je 21 od 29 članov, torej je Svet staršev sklepčen. 

 

K TOČKI 2 

Pregled zapisnika prve seje 2021/2022 in mnenja staršev na zapisnik - mag. Aljaž Čoh 

V nadaljevanju mag. Aljaž Čoh preleti zapisnik 1. seje Sveta staršev. Člane povpraša za mnenja in 

pripombe na zapisnik. 

Sklep 2: Na zapisnik ni pripomb s strani članov Sveta staršev, člani Sveta staršev potrdijo 

zapisnik. 

Nato napove 3. točko dnevnega reda in besedo preda gospe ravnateljici. 

 

 

 



K TOČKI 3 

Vzgojno-izobraževalno delo na CŠ in obeh PŠ ter specifike šolskega leta 2021/2022 - ravnateljica 

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

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

Gospa ravnateljica pozdravi prisotne in se zahvali za besedo. Spregovori o specifikah letošnjega 

šolskega leta, ki jih je ponovno krojila epidemija corona virusa. Leto 2021/2022 je bilo izjemno 

negotovo, nepredvidljivo in polno sprememb ter spet precej drugačno, kot smo ga načrtovali z LDNŠ in 

šolskim planerjem. Bilo je potrebno izvesti nekatere opuščene dejavnosti preteklega leta (zimska šola v 

naravi, plavanje), redne in nove (leto Ele Peroci, Festival filma) ter iskati nove načine za izvedbo pouka, 

formalnega in neformalnega sodelovanja v živo in na daljavo (hibridni način pouka, GU, RS, Sveta 

zavoda, Sveta staršev, proslav,…). Poudari, da je razpeta med sprejemanjem odločitev na nivoju šole in 

hkrati zavezana k upoštevanju zakonodaje, odločitev Vlade RS, okrožnic MIZŠ, ukrepov NIJZ, zato je 

vztrajala pri modelu B, ki je bil preklican s 17. 5. 2022, nekateri pa so jih začeli opuščati kar brez podlage 

predčasno. 

V času epidemije smo šli naproti z nudenjem IKT tehnologije na reverz oziroma v trajno last tako 

učencem kot zaposlenim. Izvedli smo razne humanitarne akcije, tudi za pomoč Ukrajini.  

Ravnateljica trdi, da smo dokazali, da znamo in zmoremo premagati vse izzive na poti do sedaj in jih 

bomo tudi v naprej. Hkrati pa meni, da je zgolj iluzija, če še verjamemo, da se bomo vrnili v ustaljene 

tirnice našega vsakdanjega življenja.  

Vodja podružnične šole POŠ Sv. Florijan, Melita Plemenitaš je pozdravila in povedala v imenu obeh 

podružničnih šol, da uspešno končujejo šolsko leto. V času covid ukrepov je pojasnila, da so bili samo 

4 dni v karanteni učenci od prvega do tretjega razreda, učenci 4. in 5. razreda pa so bili ves čas v šoli.    

Nadaljuje, da je večina stvari realiziranih in da se počasi vračajo v ustaljene tirnice. Vedno več 

sodelujejo s krajevno skupnostjo, veliko nastopajo. Na koncu pojasni, da je to leto posebno za POŠ Sv. 

Florijan, saj se gradi nova telovadnica in se je tej situaciji potrebno tudi prilagajati. 

 

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 2022/2023 - 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. 

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

V nadaljevanju je predstavila izbor učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023, ki jih zagotavljajo starši in 

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

posameznih predmetih in razredih in skupni znesek za nakup delovnih zvezkov in učnega gradiva za 

posamezne razrede. 

Starše povpraša, če želijo prejeti naročilnice in seznam učnih gradiv v fizični obliki. Vsi prisotni člani 

so se soglasno strinjali. 



Sklep 3: Člani se soglasno strinjajo, da naročilnice in seznam učnih gradiv prejmejo v fizični 

obliki. 

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

Sklep 4.1: Vsi prisotni člani (21) 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 lik. mat., 

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

Člane pozove k potrditvi skupne nabave likovnega materiala za šolsko leto 2022/2023. 

Sklep 4.2: Vsi prisotni člani (21) so z dvigom rok soglasno potrdili skupno nabavo likovnega 

materiala za šolsko leto 2022/2023. 

 

K TOČKI 5 

NPZ v šolskem letu 2021/2022 in vpisi v 1. razred 2022/2023 - Lenart Poklič, mag. psih. 

Zaradi opravičene odsotnosti g. Lenarta Pokliča, je prvi del 5. točke predstavila pomočnica ravnateljice, 

gospa Leonida Medved. 

V začetku predstavi namen poskusnega preverjanja znanja ob koncu I. VIO (3. razred) za predmete 

matematika in slovenščina ter NPZ (6. in 9. razred) za predmete matematika, slovenščina, TJA/TIT. 

Pove tudi, da so 9. razredi imeli dodatne priprave iz tretjega predmeta TIT.  

V nadaljevanju predstavi realizacijo izvedbe, ki je bila v 3. razredu 93%, 6.razredu 97% in 9. razredu 

95%. Vse odsotnosti so bile opravičljivega razloga (bolezni, poškodbe). 

Razloži vrednotenje poskusnega preverjanja znanja, ki poteka v klasični obliki. Pri tem so sodelovale 

štiri učiteljice.  Za NPZ 6. in 9. razreda pa poteka e-vrednotenje, kjer sodeluje 26 učiteljev. Seznanitev 

z dosežki za 3. razrede poteka po končanem vrednotenju (po 15. 4. 2022). Dosežek učenca je naveden 

v Obvestilu o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole. Učenci 9. razredov bodo lahko do 

dosežkov dostopali od 8. ure 31. maja in do 20. ure 2. junija 2022 preko spletne strani http://npz.ric.si. 

Za dostop do vpogledov učenci potrebujejo šifro in EMŠO. Učenci 6. razredov bodo lahko do dosežkov 

dostopali od 8. ure 7. junija in do 20. ure 9. junija 2022 preko spletne strani http://npz.ric.si. 

Na koncu še doda, da je analiza dosežkov izhodišče za načrtovanje, izvajanje in spremljanje strokovnega 

dela vnaprej. Konča z razlago vloge dosežkov NPZ za vpis v srednjo šolo. 

Besedo prevzame gospa ravnateljica, ki se zahvali obema staršema, prisotnima na NPZ. Članica Asja 

Bilušić, prisotna pri NPZ pohvali vso organizacijo z zavedanjem obsega dela tako pri otrocih kot pri 

zaposlenih ter zaželi uspešno delo še naprej. 

Drugi del 5. točke predstavi g. Jože Ogris, kjer predstavi vpis v 1. razred v šolskem letu 2022/2023. 

Pojasni, da so vpisi bodočih prvošolcev potekali od ponedeljka 14. 2. 2022 in do petka 18. 2. 2022. Za 

tem je prihajalo do mnogo sprememb zaradi prepisov in odložitev šolanja. Vabljenih je bilo 78 učencev. 

Trenutno je vpisanih 45 učencev na centralno šolo, 4 učenci na POŠ Sv. Florijan in 8 učencev na POŠ 

Kostrivnica. 

http://npz.ric.si/
http://npz.ric.si/


K TOČKI 6 

Vpisi v srednje šole v šolskem letu 2022/2023 - Jože Ogris, univ.dipl.soc.del. 

Socialni delavec je nadaljeval s predstavitvijo šeste točke dnevnega reda. Pove, da so po uspešnih 

zaključenih sestankih skupaj prišli do najboljše odločitve za otroka. V nadaljevanju predstavi šole na 

katere so se pretežno vpisali učenci. Devetošolci so se za vpis v srednjo šolo v šolskem letu 2022/2023 

največ odločali za: 

- gimnazijski program (V. stopnja): 25 učencev, kar predstavlja 38%, od tega 8 športna gimnazija 

Rogaška Slatina, 

- srednje poklicno tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 

(V. stopnja): 24 učencev, kar predstavlja 37%, 

- srednje poklicno izobraževanje (IV. stopnja): 16 učencev, kar predstavlja 25% in 

- za nižje poklicno izobraževanje (III. stopnja) ni bilo prijav. 

 

K TOČKI 7 

Izbirni predmeti (ne/obvezni) v šolskem letu 2022/2023- - Tatjana Gorenjak,prof. 

Sedmo točko dnevnega reda je predstavila 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. Oproščeni izbire 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. 

Gospa Mateja Vidovič razloži razvijanje in pomen jezika. Predstavila je Mednarodne Cambridge izpite 

(MINT jezikovni center) in izpite Goethe Instituta. Dosežki na izpitih so netekmovalnega značaja, kjer 

se pridobi mednarodni certifikat. Znanje tujega jezika je ovrednoteno po evropskih okvirjih, kjer se 

razvijajo vse štiri jezikovne spretnosti.  

Predstavi nadstandardni program, priprava na jezikovni izpit iz nemščine, kjer z uvrstitvenim testom 

učenci opredelijo svoje znanje in se razvrstijo v ustrezno stopnjo priprav (A1 ali A2). Izvajajo se enkrat 

tedensko po eno uro in so iz bralnega, slušnega, pisnega in ustnega področja. Učenci ob koncu šolskega 

leta pridobijo potrdilo o opravljenih pripravah z zapisanim številom ur. Izpit se opravlja na izpitnih 

centrih, ki so pooblaščeni za izvajanje izpitov Goethe Instituta. 

Priprave na mednarodni Cambridge izpit potekajo brezplačno, izvajajo ga učiteljice TJA za nadgradnjo 

jezikovnih spretnosti. Učenci dobijo mednarodno jezikovno potrdilo na slavnostni podelitvi v mesecu 

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

izvajalcem Jezikovnim centrom MINT iz Ljubljane. Izvedba Cambridge izpitov in izpitov Goethe 

Instituta je plačljiva. Člani Sveta staršev so seznanjeni s predstavljenim, dodatnih vprašanj in pripomb 

ni bilo. 



K TOČKI 9 

Nadaljevanje izvajanja poskusa RaP v šolskem letu 2022/2023 - Urban Šipec, prof. 

Deveto točko dnevnega reda predstavi Urban Šipec, prof., ki pojasni, da se bo tudi v prihodnjem šolskem 

letu izvajal koncept razširjenega programa (Rap) v osnovni šoli - Gibanje in zdravje za dobro psihično 

in fizično počutje, ki se deli na tri sklope: gibanje, hrana in prehranjevanje ter zdravje in varnost. Poskus 

bo trajal do 31. 8. 2023 in bo namenjen preverjanju uresničevanja koncepta Rap po izvedbenih modelih 

na večjem številu šol. 

Izvajalce programa Rap sestavlja 15 učiteljev, kjer ponujajo 19 različnih vsebin s področja gibanja, 

hrana in prehranjevanje ter zdravje in varnost. 

Pojasni, da bodo letos učenci prejeli prijavnico v fizični obliki, saj v preteklosti, ko jih niso dobili je bil 

zelo slab odziv. Vključitev v program je prostovoljen, vendar so učenci po prijavi dolžni obiskovati 

program. Pozove, da izberejo eno oziroma največ dve ponujeni vsebini. Vsebine se izvajajo pred ali po 

pouku in niso ocenjene. 

 

K TOČKI 10 

Pobude in vprašanja 

Besedo prevzame g. Aljaž Čoh in pozove k pobudam in vprašanjem. 

Odjava kosil v času karanten. Je možno, da se otroku ne zaračuna, če več dni manjka in se pozabi 

kakšen dan odjaviti? In da se zraven ne zaračuna še »kazen« za pozabljeno odjavo. 

Gospa ravnateljica pojasni, da šola oddelkom odjavi obroke v obdobju karanten ali v šoli v naravi. V 

nasprotnem primeru se posameznikom ne more odjavljati obrokov, ampak je to izključno njihova 

odgovornost (po aAsistentu, telefonski klic/SMS). Pove tudi, da se ne zaračuna »kazen« za pozabljeno 

odjavo. V tem primeru se plača samo obrok. Ponovi tudi, da se lahko odjava obrokov uredi še isti dan, 

vendar najkasneje do 8. ure zjutraj. 

 

Opažanja, da otroci, ki prihajajo na kosilo po končani 6. šolski uri ne dobijo v celoti kosila, večkrat 

zmanjka priloge. 

Gospa ravnateljica poda odgovor, da bomo o podanem problemu ukrepali in posredovali naprej 

kuharskemu osebju. Medtem je že pridobila odgovor od vodje kuhinje, g. Mirka Smole, da prilog po 

navadi ne zmanjka, le izjemoma (npr. večina vedno  v primeru »ocvtkov«, ker drugega ne jedo – mesa, 

solate …) in da so imeli v primeru »repeteja« na voljo druge priloge (kus kus, testenine, polento …).  

 

Ali je možno interesne dejavnosti prestaviti po pouku? 

Gospa ravnateljica pojasni, da je izjemno težko uskladiti vse dejavnosti in urnike, ki so v obveznem in 

razširjenem programu. Žal je nemogoče ugoditi vsem.  

 



Problem spremembe urnika verouka, ki je povzročil nejevoljo. 

Gospa ravnateljica pojasni, da v vmesnem obdobju verouka nismo izvajali zaradi covid ukrepov, ki so 

se nenehno spreminjali in stopnjevali. Povedano potrdi tudi pomočnica ravnateljice, ki pove, da ima 

obvezen program prednost pred izven šolskimi dejavnostmi. 

 

Kdaj bo urejen avtobusni prevoz, smer Kostrivnica? 

Ga. ravnateljica poda odgovor, da se zadeva ureja v sodelovanju s POŠ Kostrivnica in občino že res 

predolgo in da bomo poskušali nastalo situacijo rešiti v najkrajšem možnem času. 

 

Ali bodo v novi telovadnici pri POŠ Sv. Florijan omogočene popoldanske dejavnosti? 

Gospa ravnateljica potrdi, da se bodo izvajale dejavnosti, podobno kot na centralni šoli in POŠ 

Kostrivnica. K temu še doda, da je v planu tudi obnovitev fasade na POŠ Sv. Florijan iz naslova EU 

sredstev. 

 

So že znane razredničarke 3. razredov? 

S strani gospe ravnateljice je bil podan odgovor, da je že potekal sestanek, kjer so upoštevali želje v sled 

skupnemu zadovoljstvo, vendar so možne še naknadne spremembe. 

 

 

Besedo prevzame g. Aljaž Čoh, ki se zahvali za vse pobude in vprašanja.  

Pozdravlja, da je uspela šola brez večjih odhajanj v karanteno, pri tem se zahvali vsem zaposlenim v 

šoli. Osebno se zahvali tudi za vse, saj se poslavlja z mesta predsednika Sveta staršev, saj njegov sin 

namreč zaključuje šolanje.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.53 uri. 

 

 

Zapisala:       RAVNATELJICA: 

Simona Bek, l.r.                 MILENA VREŠ, prof., l.r. 

 

        PREDSEDNIK SVETA STARŠEV 

        mag. Aljaž Čoh, l.r. 


