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Osnovna šola Dekani 

Dekani 32, 6271 Dekani 

info@os-dekani.si 

www.os-dekani.si 

Št. del.: 

Kraj in datum: Dekani, 21. 9. 2021 

Čas: 17.30–19.15, (OŠ Dekani, učilnica Akacija) 

Seznam vabljenih in prisotnih na seji: razvidno iz besedila v nadaljevanju in liste prisotnosti, ki 

je priloga tega zapisnika. 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ DEKANI Z DNE 21. 9. 2021 

Seje se je udeležilo 20 vabljenih članov. Seje se nista udeležili predstavnici 6. a in 7. a razreda 

ter predstavnika skupin Polžki in Pikapolonic vrtca Dekani. Lista prisotnosti je priloga k temu 

zapisniku. Poleg ravnateljice sta bili na seji prisotni še pomočnici ravnateljice za šolo in vrtec, 

ga. Mojca Stergar in ga. Janja Šopić, ter kot zapisničarka učiteljica Monika Komel. 

Ravnateljica je v uvodu pozdravila prisotne, preverila prisotnost članov ter predstavila nov 

logotip šole. Nato je predala besedo predsednici sveta staršev Barbari Bajec, ki je predlagala 

dnevni red tokratne seje. 

Predlagani dnevni red: 

1. Konstituiranje sveta staršev 

2. Realizacija LDN za šolsko leto 2020-21 

3. Predlog LDN za šolsko leto 2021-22 

4. Pregled sklepov in potrditev zapisnika dopisne seje sveta staršev z dne 24. 5. 2021 

5. Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda 

6. Imenovanje člana v Šolski sklad 

7. Razno 

Svet staršev je nato na podlagi javnega glasovanja soglasno sprejel 

SKLEP 1: Potrdi se predlagani dnevni red današnje seje sveta staršev. 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

Ravnateljica je povzela vse na roditeljskih sestankih imenovane predstavnike sveta staršev OŠ 

Dekani v šolskem letu 2021/2022, in sicer: 

OŠ DEKANI: 

Katja Zankolič Hederić 1.a 

Vesna Peršič Dirjec 2.a 
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Klara Rihter 2.b 

Tatjana Kozlovič Jenko 3.a 

Mirela Jerebica 3.b 

Tatjana Čok 4.a 

Boštjan Kocjančič 4.b 

Barbara Bajec 5.a 

Jana Metlika 5.b 

Helena Brec Loredan 6.a 

Matjaž Šturman 6.b 

Marko Obad 7.a 

Martina Stipančić 7.b 

Tanja Šmon 8.a 

Emina Korenika 8.b 

Mirjam Rojc 9.a 

Karmen Cah Stepan 9.b 

 

VRTEC DEKANI: 

Timotej Černigoj Polžki 

Borut Prašnikar Čebelice 

Andrej Topolšek Pikapolonice 

 

VRTEC RIŽANA: 

Rebeka Doljak Sovice 

Peter Pohlen Metulji 

Karin Pastorčič Ribice 

Monika Bažec Kukulin Muce 

 

Svet staršev je nato na podlagi javnega glasovanja soglasno sprejel 

SKLEP 2: Ugotovi se, da je svet staršev z dnem 21. 9. 2021 konstituiran. Predsednica sveta 

staršev je Barbara Bajec. 

 

Po konstituiranju sveta staršev je predsednica povzela vsebino poslovnika, sej in zapisnikov iz 

minulega šolskega leta, tako da so bili z delom sveta seznanjeni tudi novi člani. Vsi zapisniki 

so tudi javno objavljeni na šolski spletni strani. Nato je prešla na 4. točko dnevnega reda, in 

sicer na pregled sklepov in potrditev zapisnika dopisne seje sveta staršev z dne 24. 5. 2021.  

Svet staršev je nato na podlagi javnega glasovanja soglasno sprejel: 
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SKLEP 3: Zapisnik dopisne seje sveta staršev z dne 24. 5. 2021 se potrdi.  

 

K 2. točki dnevnega reda:  

Besedo je ponovno prevzela ravnateljica, mag. Selina Lešek, ki je predstavila realizacijo LDN-

ja za šol. leto 2020/21. Na samo realizacijo ni bilo pripomb. Drsnice predstavitve so priloga 

tega zapisnika.  

Med starši vrtca se je pojavilo vprašanje, ali bo realizirano privajanje na vodo. Ravnateljica je 

odgovorila, da je načeloma načrtovano ob koncu šolskega leta, ko bodo tudi otroci nekoliko 

starejši, vse pa je odvisno tudi od epidemioloških razmer.  

Pojavilo se je tudi vprašanje o plavanju v 1. razredu. Tudi izpeljava le-tega je v načrtu, a 

nekoliko kasneje v šolskem letu. Trenutno oviro predstavlja pomanjkanje vaditeljev plavanja 

in posledično visoka cena. Tudi tu je izpeljava odvisna od epidemioloških razmer. 

 

K 3. točki dnevnega reda:  

Ravnateljica je predstavila predlog LDN-ja za šolsko leto 2021/22. Izpostavila je težave pri 

prostorskih in materialnih pogoji ter investicije (kuhinja, parkirišča …). Starši tu niso imeli 

pripomb. 

Pomočnica ravnateljice ga. Mojca Stergar je apelirala na starše, naj pravočasno javljajo primere 

okužb z novim korona virusom, saj le s sodelovanjem in pravočasnim ukrepanjem skupaj 

zajezimo širjenje okužbe po šoli. Pri tem je tudi izpostavila, da naj učenci nevozači čim prej po 

pouku oz. takoj ko je možno zapustijo šolske prostore. Težave se pojavljajo predvsem v 

podaljšanem bivanju, kjer je zaradi velikega števila otrok in pomanjkanja učiteljev težko 

zagotavljati varne »mehurčke« in preprečiti mešanje otrok. 

Ravnateljica je povedala, kako poteka izvajanje karantene na šoli. 

Glede šole v naravi bo za starše 5. in 6. razreda pred odhodom organiziran še en roditeljski 

sestanek, cene pa bodo višje, ker šola ni bila izbrana s strani CŠOD, zato bo šola v naravi 

organizirana v lastni režiji šole, kar posledično prinaša višje stroške.  

Pri interesnih dejavnostih se pojavljajo težave pri zunanjih izvajalcih (zaradi zdravstvenih 

ukrepov oz. mešanja skupin), krožki na šoli pa stečejo v mesecu oktobru. 

Ga. Emina Korenika je omenila, da se ji zdi tematika knjig za bralno značko vsebinsko 

prezahtevna za najstnike. Povedano ji je bilo, da na šoli obstaja priporočilni seznam, narejen po 

strokovnih priporočilih, ter da so učiteljice slovenščine na voljo učencem z nasveti in za 

pogovor o primernosti knjig. Ga. Korenika je še omenila sodelovanje z RK ter da pogreša 

dejavnosti za spodbujanje dobrodelnosti med otroki. 
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Pomočnica ravnateljice za vrtce ga. Janja Šopić je predstavila dejavnosti razvojne naloge 

VSUO-ja, ki spodbuja razvoj samostojnosti otrok. 

Po predstavitvi LDN-ja je sveta staršev soglasno sprejel: 

SKLEP 4: K predlogu LDN-ja za šolsko leto 2021/22 se poda pozitivno mnenje. 

 

Ravnateljica in obe pomočnici so nato zapustili sejo, člani sveta staršev pa so se strinjali, da kot 

zapisničarka ostane Monika Komel. 

Besedo je prevzela predsednica sveta staršev in se opravičila za predčasni prehod na razpravo 

in glasovanje o 4. točki dnevnega reda. Člani sveta staršev na to niso imeli pripomb in so že 

izvedeno glasovanje o tej točki sprejeli kot veljavno ter se strinjali z nadaljevanjem razprave s 

5. točko dnevnega reda. 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

Predsednica sveta staršev je pojasnila, da v letošnjem šolskem letu poteče mandat zdajšnjim 

članom sveta zavoda, zato je izmed staršev potrebno v svet zavoda izvoliti tri nove člane. Na 

kratko je predstavila naloge in vlogo sveta zavoda. Člane sveta staršev je pozvala k podaji 

predlogov morebitnih kandidatov za člane sveta zavoda. Po izmenjavi mnenj so bili predlagani 

kandidati Mirela Jerebica kot predstavnica vrtcev in Boštjan Kocjančič ter Barbara Bajec kot 

predstavnika šole. Vsi so soglašali s kandidaturo. 

Predsednica je nato predlagala glasovanje o kandidatih. Glasovaje je potekalo javno z dvigom 

rok ZA ali PROTI posameznemu kandidatu. Svet staršev je za vsakega kandidata sprejel: 

SKLEP 5: Za predstavnika staršev v svetu zavoda OŠ Dekani se izvoli Boštjana Kocjančiča. 

SKLEP 6: Za predstavnico staršev v svetu zavoda OŠ Dekani se izvoli Mirelo Jerebica. 

SKLEP 7: Za predstavnico staršev v svetu zavoda OŠ Dekani se izvoli Barbaro Bajec. 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

Predsednica sveta staršev je pojasnila, da je v tem šolskem letu dvema članoma Šolskega sklada 

potekel mandat, ker sta njuna otroka zaključila osnovnošolsko izobraževanja. Člane sveta 

staršev je pozvala k podaji predlogov morebitnih kandidatov za nova člana Šolskega sklada. Po 

izmenjavi mnenj sta bili predlagani kandidatki Katja Zankolič Hederić in Monika Bažec 

Kukulin. Obe sta soglašali s kandidaturo. 

Predsednica je nato predlagala glasovanje o kandidatkah. Glasovaje je potekalo javno z dvigom 

rok ZA ali PROTI posamezni kandidatki. Svet staršev je za vsako kandidatko sprejel: 
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SKLEP 8: Za članico šolskega sklada OŠ Dekani se izvoli Katjo Zankolič Hederić.  

SKLEP 9: Za članico šolskega sklada OŠ Dekani se izvoli Moniko Bažec Kukulin. 

 

K 7. točki dnevnega reda:  

G. Prašnikar je opozoril na napake pri jaških pri Vrtcu Dekani (po njegovem mnenju bi bilo 

treba tam nasuti nekaj gramoza) in opozoril na njihovo sanacijo, ker je njihova okolica nevarna. 

Opozoril  je tudi, da sta pri toboganu dve skali, ki ogrožata varnost otrok. Ga. Katja Zankolič 

Hederić pa je opozorila na pomanjkljivo travnato površino v atriju vrtca, ki je tudi potrebna 

nove pozelenitve. 

Ga. Emina Korenika je predlagala, da se otroke uči solidarnosti, pomoči drugim in 

dobrodelnosti. Omenila je vsakoletno akcijo »Deželak junak« ter menila, da bi bilo prav, da ga 

šolarji pozdravijo, ko kolesari mimo šole ter kaj prispevajo za otroke v stiski (po zmožnostih 

kakšno malenkost). Predsednica sveta staršev je takšno pobudo pozdravila. 

Člani sveta staršev so predlagali tudi, da bi na šoli ponovno uvedli akcijo zbiranje starega 

papirja. Na ta način bi pridobili nekaj sredstev za šolski sklad ter ekološko ozaveščenost otrok.  

Predsednica sveta staršev se je zavezala, da bo o navedenih predlogih in vprašanjih govorila z 

ravnateljico in v nadaljevanju o tem poročala članom sveta. 

 

Osnutek zapisnika zapisala:      Predsednica sveta staršev: 

Monika Komel       Barbara Bajec 
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