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                  Davčna št.: 11215526 
               e-pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si 

  

 
Datum:    4. 10. 2021 
Številka:  013-9/2021-210/2 
 

OSNUTEK  ZAPISNIKA 
2.  (druge) redne seje Sveta zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi  

z dne, 30. septembra 2021. 
 

Seja je potekala v telovadnici šole s pričetkom ob 18. uri.  

 

Prisotni:  

Emil Mihelič, Urška Hliš, Špela Goršič, Luka Hobič, Ana Gril, Ingrid Mihelič, Anja Jakljevič, Helena 

Ferderber, ravnateljica Mojca Butala in zapisničarka Mojca Breznik. 

 

Opravičeno odsotna Gregor Kobe, Gašper Mihelič in Krunoslav Bošnjak  

/PRILOGA 1: lista prisotnosti/ 

 

Sejo je vodila predsednica sveta  Ana gril. 

 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Ugotovitveni sklep za nadomestnega člana v Svetu Zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi.  

3. Potrditev zapisnika 1. (prve) redne seje, ki je bila dne, 14. 7. 2021  in 1. (prve) 

korespondenčne seje, ki je potekala od 1. do 3. 9. 2021. 

4. Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2020/21.  

5. Predstavitev predloga LDN in publikacij za šol. leto 2021/22.   

6. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta zavoda. 

7. Drugo.  

 
Ad 1)  
 
SKLEP št. 1: 
Prisotni člani Sveta zavoda so soglasno potrdili predlagani dnevni red seje.  
 
Ad 2)  
 
Učiteljica Iva Schweiger od 1. septembra 2021dalje ni več zaposlena na OŠ Stari trg ob Kolpi. 
Volilna komisija je izpeljala nadomestne volitve strokovnega delavca v Svet zavoda OŠ Stari 
trg ob Kolpi. Izvoljeni predstavnik izmed strokovnih delavcev šole je učitelj Gašper Mihelič. 
 
Priloga 2 - RAZGLAS rezultatov volitev delavcev v svet OŠ Stari trg ob Kolpi. 
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Sklep št. 2:  
Svet Zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi sprejme (8 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI)   
ugotovitveni sklep, da je učitelj Gašper Mihelič član Sveta zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi 
do izteka mandata.  
 
Ad 3)  
 
Sklep št. 3:  
Zapisnik 1. redne seje Sveta zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi (dne 14. 7. 2021) je bil 
soglasni sprejet. 
 
Sklep št. 4:  
Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi (1.9.-3.9. 2021) je 
bil soglasno sprejet. 
 
Ad 4)  
 
Razprava o poročilu o realizaciji LDN za šol. leto 2020/2: 
 
Prisotni člani sveta niso imeli pripomb na podano poročilo, je pa odsotni član Gregor Kobe 
napisal pod  to točko - analiza LDN za šolsko leto 2020/21: 
pod točko 8.2 bi morda nekoliko poudaril, da je bilo uporabe telovadnice zelo malo predvsem 
zaradi COVID19. 
In seveda brisal - spodaj označeno odebeljeno: 
Staršem sem je bilo preko elektronskih naslovov posredovala vabila na brezplačne dogodke 
ali predavanja, ki so potekala v Črnomlju, Semiču., a se jih niso udeležili. 
 
Tudi na roditeljskem sestanku je bilo poročilo o realizaciji predstavljeno. 
 
Odgovor je podala ravnateljica: 

- Telovadnica je bila na voljo in razpolago. Če pa jo niso koristili zaradi višje sile ne 
pomeni, da je nismo dali v uporabo. Sama tega ne bi spreminjala. 

 
Vsi prisotni člani sveta so se strinjali, da se iz analize LDN pod točko 8.2 briše naslednje 
besedilo: 
Staršem sem preko elektronskih naslovov posredovala vabila na brezplačne dogodke ali 
predavanja, ki so potekala v Črnomlju, Semiču., a se jih niso udeležili. 
 
Sklep št. 5: 
Predlagano poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/2021 je bilo soglasni sprejeto.  
 
Ad 5)  
 
Razprava o predlaganem LDN in publikaciji za šol. leto 2021/22:   
Prisotni člani sveta niso imeli pripomb na predlagan osnutek LDN in publikaciji za šol. leto 
2021/22, je pa Gregor Kobe napisal pod to točko -  LDN osnutek: 
Z osnutkom se strinjam in je bil tudi predstavljen na roditeljskem sestanku. 
Želel pa bi da, se doda v točko  8.3.  d) sodelovanje s KS Stari trg ob Kolpi - sodelovanje ob  
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postavitvi novih ptičjih hišic na trški pešpoti in sodelovanje ob pohodih (vodenje pohodov s 
strani domačinov). 
Tako je bilo tudi dogovorjeno na sestanku s KS. 
 
Odgovor je podala ravnateljica: 

- Na sestanku s Krajevno skupnostjo Stari trg ob Kolpi smo se dogovorili, da bomo 
označili to pešpot od Starega trga do Sodevcev. V šoli bomo izdelali ptičje krmilnice 
in valilnice ter n jih namestili na to pot. Tudi smerokaze bi izdelali v šoli, domačini pa 
bi pomagali pri njihovi namestitvi v naravi. 

- Tega, da bi domačini vodili pohode nismo načrtovali, kar pa ne pomeni, da to ni 
možno. Sodelovanje je odprto in možno.  Je pa ena od oblik neformalnega druženja 
tudi  »Pohod treh generacij« na katerega povabimo vse krajane in starše.   

 
Sklep št. 6:  
V točko 8.3. letnega delovnega načrta OŠ Stari trg ob Kolpi se doda (k seznamu 
organizacij in društev za sodelovanje), da je sodelovanje s KS Stari trg ob Kolpi 
dobrodošlo.  
 
Sklep št. 7:  
Letni delovni načrt ter Publikaciji (za šolo in vrtec) za šolsko leto 2021/2022 so bili 
soglasno sprejeti.  
 
Ad 6)  

Pod to točko je Gregor Kobe napisal :  
imam vprašanje glede nasprotovanja ravnateljice k postavitvi "knjigobečnice" na igrišču 
v Starem trgu. Kaj je ovira za en lesen zaboj knjig? 

 
Ravnateljica je prebrala elektronsko sporočilo, ki ga je prejela od ga. Mire Madronič glede 
soglasja za postavitev »knjigobežnice« na šolskem športnem igrišču in tudi njen odgovor, ki ji 
ga je poslala.  
Poudarila je, da za situacijo, ki je potencialno nevarna za otroke, ne bo dala soglasja. Prav 
tako ni bilo napisano in tudi ne ve, kam točno bi to »knjigobežnico« na šolsko igrišče 
postavili. Kolikor ve, je bilo najprej mišljeno, da jo bodo postavili na zelenico med župniščem 
in cerkvijo. Nasprotovala pa je izključno zaradi nevarnosti poškodb otrok, če bi jo postavili na 
površino šolskega športnega igrišča, obesili na ograjo ali pritrdili na steber na šolskem 
športnem igrišču. 
Zato meni, da je navedba nekorektna, saj ne gre za nasprotovanje, ampak za zagotavljanje 
varnosti otrok pri šolskih dejavnostih, ki se izvajajo na šolskem športnem igrišču.  
 
Prisotni člani sveta so se strinjali z odgovorom, ki ga je podala ravnateljica.  
 
Ad 7) 
/ 
Seja je bila zaključena ob 18.40. uri. 
 
Zapisnik napisala Mojca Breznik:                                       Predsednica Sveta zavoda Ana Gril   
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