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ZAPISNIK 1. redne seje Sveta šole, 
 

v šolskem letu 2021/2022, ki je bila v torek, 28. 9. 2021 ob 17.30 uri 
 

PRISOTNI:  

• predstavniki šole - Aleš Bućan, Edina Gerzić, Aleksandra Kunovar, Andrej Župec, 
ravnateljica mag. Tanja Rozman; 

• predstavnika staršev - Petra Stepan, Uroš Krese, Špela Brložnik (ZOOM videokonferenčni 
sistem);  

• predstavnika ustanovitelja - Mojca Kučič, Jožica Drobnič 
 

ODSOTNI:  

• predstavnik ustanovitelja - Mirko Merzel 

• predstavnica šole - Katarina Vinšek 
 

Dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov zapisnika z zadnje seje  
2. Pojasnila v zvezi z  izdanimi položnicami in odprtimi terjatvami (prisotna knjigovodkinja ga. 

Tanja Gredelj) 
3. Obravnava Poročila o delu v šolskem letu 2020/2021 
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 
5. Prispevki staršev 
6. Imenovanje člana pritožbene komisije iz vrst delavcev šole 
7. Razno – pobude, predlogi, vprašanja 

 

K 1. točki 
 

SKLEP št. 1: Člani Sveta šole potrjujejo zapisnik zadnje seje Sveta šole. 
 

K 2. točki 
Knjigovodkinja Tanja Gredelj pove, da so bili opomini poslani spomladi vsem dolžnikom za zadnja 
tri leta. Spomladi je dobila s strani vodstva napotek, da je potrebno stanje čimbolj uskladiti. Meseca 
marca 2021 je uredila za tekoče leto (za januar in februar), kasneje se je lotila še preteklih treh let. 
Opomini so bili izdani na podlagi stanja, ki ga je nasledila, ko je nastopila z delom na OŠ Ig.  
Po novem je na položnicah naveden dolg iz preteklih obdobij.   
 

Člani Sveta zavoda so zastavili vprašanja:  
- Kolikšen je bil strošek dela in odpošiljanja opominov in koliko jih je bilo poslanih? 

ODG. Opomini so bili poslani po pošti okrog 200 staršem, strošek je bil približno 200 EVR. 
- Kakšen je skupni znesek izdanih opominov? 

ODG. Okrog 14. 000 EVR. Napačno izdanih je bilo 700 EVR. Od spomladi do danes je ostalo 
še vedno okrog 6. 000 EVR neplačanih. 

- Kaj lahko naredijo starši v primeru, če ne najdejo dokazila o plačilu, če so svoj dolg v 
preteklosti že poravnali? 
ODG. Individualno naj pokličejo v knjigovodstvo. Knjigovodkinja je prisotna v pisarni vsak 
torek in četrtek med 16.00 – 18.00 uro. Dokazila je sicer potrebno hraniti 10 let. Z ravnateljico 
Tanjo Rozman se bodo dogovorili o nadaljnjem postopku.  

- Kako postopati v primeru s preplačili? 
ODG. Starši naj pokličejo v knjigovodstvo in posredujejo podatke, zato da se jim lahko povrne 
denar. V kolikor imajo še kakšnega šolajočega otroka na OŠ Ig,  pa se bo naredil dobropis 
pri tem otroku.  
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K 3. točki 
SKLEP št. 2: Člani Sveta šole večinsko potrjujejo Poročilo o delu za preteklo šolsko leto 
2020/2021. En član Sveta se je vzdržal glasovanja.  

 

K 4. točki 
SKLEP št. 3: Člani Sveta šole večinsko potrjujejo Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto 
2021/2022. En član Sveta se je vzdržal glasovanja.  

 

K 5. točki 
SKLEP št. 4: Člani Sveta šole se strinjajo z načrtom prispevkov staršev  in načinom 
plačevanja.  

 

K 6. točki 
Predsednik Sveta Aleš Bućan predstavi delo Pritožbene komisije. Namesto dosedanje članice Irene 
Dobernik, ki se ji je v lanskem letu iztekla pogodba o zaposlitvi, predlaga novo članico iz vrst 
strokovnih delavcev šole, Vilmo Trošt Stenovec do izteka mandata komisiji 30. maja 2022. 

SKLEP št. 5: Člani Sveta šole soglasno potrjujejo Vilmo Trošt Stenovec za novo članico 
Pritožbene komisije z mandatom do 30. maja. 2022. 

 

 K 7. točki 
- Predsednik Sveta predlaga ostalim članom, da bi posodobili in ažurirali Poslovnik Sveta šole, 

ki je bil sprejet leta 2001. Do naslednje redne seje se bo v elektronski obliki posredoval 
trenutni Poslovnik. Člani sveta bodo Poslovnik pregledali in ga na 2. redni seji dopolnili. 

- Predsednik pregleda tudi uradno pot komunikacije po e-pošti. Le ta naj bo vedno naslovljena 
na tajništvo, nato pa tajnica posreduje sporočila osebam, ki so za določeno vprašanje 
verodostojna. 

- Eden od članov Sveta zastavi vprašanje glede nadaljnjega parkiranja na asfaltiranem igrišču.  
 

SKLEP št. 6: Člani Sveta šole se soglasno strinjajo z nadaljnjim parkiranjem na igrišču (do 
8. 15) v zimskem času, ko ni možno izvajanje ur športa v jutranjih urah. 

 
- Eden od članov Sveta šole vpraša glede spremljevalcev v šole v naravi. Ravnateljica 

odgovori, da so na aktivu dorekli, da bodo lahko učitelji hodili kot spremljevalci v enem 
šolskem letu le na dva termina, saj ne želimo, da trpi delo v šoli. Zaželeno je, da učence 
spremlja učitelj, ki jih uči. 

- Na svetu staršev je bila izpostavljena problematika varne poti v šolo za učence v naselju 
Podgozd. V bližini avtobusne postaje ni urejenega prehoda za pešce, slaba bankina... 
Predstavnici ustanovitelja povesta, da bosta vprašanje posredovali na seji Občine.  

- Na Svetu staršev so izpostavili vprašanje glede igrišča v Tomišlju, ki ga učenci 1. in 2. razreda 
premalo uporabljajo. 
Ravnateljica opozori glede normativov spremljanja učencev izven šole. Na 15 učencev je 
potreben en spremljevalec. Učence se iz tega razloga malokrat odpelje na igrišče, saj ni 
možno zagotoviti spremljevalcev za ure športa. En učitelj je premalo v primeru, če mora 
kakšnega učenca spremljati na stranišče v šolo, drugi učenci bi ta čas ostali sami.  

- Sklenjen je dogovor, da člani sveta do naslednje seje razmislijo glede načina posredovanja 
zapisnika staršem učencev OŠ Ig in morebitni objavi zapisnikov Sveta na spletni strani šole. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.  
 
 
Ig, 1. 10. 2021 
 
Zapisnik zapisala:    
    

Edina Gerzić  

Predsednik Sveta šole: 
 

Aleš Bućan 
 


