
OSNOVNA ŠOLA RODICA                                                                
Domžale, Kettejeva 13                                                              POTRJEN ZAPISNIK 
 
Datum:     2. 6 2020 
 
 
Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2019/2020, ki je bila v torek, 2. 6. 2020 
ob 17.30 v avli šole. 
 
Prisotni: 27 članov sveta staršev, ravnateljica Milena Vidovič in pomočnica ravnateljice 
Anica Črne Ivkovič. 
Odsotni z opravičilom: / 
 
Lista prisotnih je Priloga 1 tega zapisnika. 
 
Po uvodnem pozdravu je ravnateljica pojasnila razloge po potrebi po ponovnem 
konstituiranju sveta staršev za tekoče šolsko leto (ob prvem sklicu še ni bil izbran 
predstavnik 2.c). Po ugotovitvi sklepčnosti je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red: 
 

1. Konstituiranje sveta staršev v šol. letu 2019/2020 in izvolitev 
predsednika/predsednice.  

2. Predstavitev in ponovna potrditev sklepov 1. sklica predstavnikov staršev v 
šolskem letu 2019/2020. 

3. Načrtovanje šolskega leta 2020/2021: 
a. obseg programa,  
b. učna gradiva (soglasje k skupni nabavni ceni o izboru učnega gradiva). 

4. Predlog nadstandardnega programa v šolskem letu 2020/2021. 
 
Ad 1. Konstituiranje sveta staršev v šol. letu 2019/2020 in izvolitev 
predsednika/predsednice. 
 
Z izvolitvijo predstavnika 2. c ugotovimo, da so v šolskem letu 2019/2020 izvoljeni vsi 
predstavniki oddelkov.   
Za predsednika so prisotni soglasno izvolili Marka Juvančiča (predstavnika 5.b). 
Novoizvoljeni predsednik je prevzel vodenje seje. 
 
 
Ad 2. Predstavitev in ponovna potrditev sklepov 1. sklica predstavnikov staršev v 
šolskem letu 2019/2020 
 
Predsednik je povzel sklepe 1. seje predstavnikov staršev, člani sveta staršev so jih 
ponovno potrdili. 
 
Ad 3. Načrtovanje šolskega leta 2020/2021 
 
Ravnateljica je predstavila načrt za naslednje leto. Ostal naj bi v enakem obsegu kot letos. 
Glede na priselitve in odselitve obstaja možnost delitve oddelkov v petem razredu 
(letošnji četrti). 
 



Predstavniki oddelkov so bili z vabilom na sejo seznanjeni s predlogom in skupno 
nabavno ceno učnih gradiv (DZ) za šolsko leto 2020/2021.  
Svet staršev je soglasno potrdil nabavne cene DZ v naslednjem šolskem letu. Te ostajajo 
enake, le pri tretjem razredu so DZ od naslednjega šolskega leta naprej brezplačni oz. 
financirani s strani MIZŠ. 
 
Ad 4. Predlog nadstandardnega programa v šolskem letu 2020/2021 
 
Nadstandardni program v naslednjem letu naj bi se izvajal v enakem obsegu kot letos. 
Konkretna izvedba je seveda odvisna od epidemiološke situacije. Več o tem bo znano na 
1. seji naslednje šolsko leto. 
 
V tednu po seji bodo letošnji petošolci domov prinesli prijavnice za septembrsko šolo v 
naravi, ki bo v Pacugu. 
 
 
 
 
Ob koncu seje je ravnateljica podala informacijo, da se projekt širitve jedilnice začne v 
prvem tednu julija (takšna je informacija ustanovitelja). 
 
Seja je bila zaključena ob 17.45. 
 
 
 
 
Zapisal:                                                 Predsednik sveta staršev: 
Marko Juvančič                                                     Marko Juvančič  



Priloga 1: lista prisotnih 
 

 
Opomba MJ: prisotni sta bili tudi Carmen Vodovnik (5.a) in Maja Kerep (9.a). 


