
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE CLANOV SVETA STARSEV V SOLSKEM LETU 2022/2023

Datum: 04.10. 2022 (torek), ob 17. uri, ucilnica glasbe

Prisotni clani Sveta starsev:

Maja Lebar (1. r.), Lea Puhan (2.r.), Tanja Andrejek (3. r.), Bostjan Hanc (4. r.),

Sandi Makoter (6. r.), Ksenija Tibaut (7. r.), Anita Marton (8. r.), Antia Farkas

Bogdan (9. r.), Kaja Kuzma Jelovsek (vrtec 1-3 let), Urska Horvat (vrtec 1-4 let),

Samo Lovrencec 8 vrtec 2-6 let)

Odstotni clani sveta starsev:

Renata Horvat (5. r.)

Dnevni red:

1.Pozdrav in ugotovitev navzocnosti.

2.Konstituiranje Sveta starsev zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana v

solskem letu 2022/2023 (izvolitev predsednika, namestnika predsednika,

zapisnikarja).

3.Potrditev dnevnega reda.

4.Seznanitev z odstopno izjavo in potrditev odstopne izjave in razresitev g.

Andreja Ceha iz mesta clanstva v Svetu zavoda OS Miska Kranjca Velika

Polana strani sveta starsev

5.Izvolitev predstavnika starsev vrtca in predstavnika starsev sole v Svet

zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana

6.Pregled zapisnika 3. redne seje z dne 01. 06. 2022, pregled uresnicitve

sklepov ter potrditev zapisnika.

7.Obravnava in podaja soglasja Sveta starsev k Porocilu o realizaciji

Letnega delovnega nacrta zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana za

solsko leto 2021/2022
8.Obravnava in podaja soglasja Sveta starsev k Letnemu delovnemu nacrtu

zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana za solsko leto 2022/2023
9.Obravnava in podaja soglasja k Ceniku storitev z veljavo 1. 9. 2022
10.Predlogi, mnenja in pobude clanov Sveta starsev in razno

V naSem zavodu. Osnovm Soli MiSka Kranjca Velika Polana, gradimo pozitivno samopodobo kreativnega
posameznika z veseljem do uCenja, znanja in raziskovanja, v duhu spoStovanja, odgovornosti in strpnosti.

kulturnatola



Sledili so predlogi za izvolitev predsednika Sveta starsev. Predlagan je bil g. Sandi

Makoter, ki je do sedaj to vlogo ze opravljal. Predlagani kandidat se je s

kandidaturo strinjal.

1. SKLEP: Clani Sveta starsev Osnovne sole Miska Kranjca Velika Polana so
soglasno izrekli, da bodo volitve za predsednika Sveta starsev,
namestnika in zapisnikarja Sveta starsev potekale javno.

ZA=11, PROTI=0

K tc 1 - Pozdrav in ugotovitev navzocnosti

Ravnateljica Osnovne sole Miska Kranjca Velika Polana, ga. Danijela Apatic (v

nadaljevanju ravnateljica), je vse navzoce clane Sveta starsev lepo pozdravila in

ugotovila navzocnost prisotnih. Sestanka Sveta starsev se je udelezilo 11 clanov,

ena clanica se je opravicila. Glede na stevilo prisotnih clanov je bilo ugotovljeno,

da je Svet starsev sklepcen, zato so nadaljevali s sestankom. Evidenca prisotnosti

je sestavni del zapisnika.

K tc 2 - Konstituiranje Sveta starsev zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana

Ga. ravnateljica je pojasnila, da se za organizirano uresnicevanje interesov

starsev oblikuje Svet starsev. V skladu z zakonodajo prvo sejo Sveta starsev sklice

ravnateljica. Svet starsev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek svojega

predstavnika, ki ga starsi izvolijo na skupnem oddelcnem roditeljskem sestanku.

Na Osnovni soli Miska Kranjca Velika Polana je skupaj 9 oddelkov in 3 oddelki v
vrtcu. Svet starsev tako steje skupaj 12 clanov. Gospa ravnateljica je povedala,

da pa vecjih sprememb pri organizaciji ni.

Vnadaljevanju je ga. ravnateljica predstavila postopke javnega in tajnega

glasovanja za predsednika Sveta starsev, njegovega namestnika in zapisnikarja.

Vskladu z 22. clenom Poslovnika sveta starsev so lahko volitve tajna ali javne,

sklep o nacinu glasovanja sprejmejo predstavniki pred zacetkom glasovanja.

Prisotni so odlocili, da potekajo volitve za predsednika, namestnika in

zapisnikarja Sveta starsev javno.



Prisotni clani so podali predloge za izvolitev zapisnikarja Sveta starsev.

Predlagana je bila ga. Maja Lebar. Predlagana kandidatka se je s kandidaturo

strinjala.

4.SKLEP: Za zapisnikarja Sveta starsev Osnovne sole Miska Kranjca Velika

Polana v solskem letu 2022/2023 je je bila soglasno izvoljena in
potrjena ga. Maja Lebar.

ZA=11, PROTI=0

Po izvolitvi predsednika Sveta starsev je vodenje seje prevzel predsednik Sveta

starsev, g. Sandi Makoter (v nadaljevanju predsednik Sveta starsev). Predsednik

Sveta starsev se clanom zahvali za zaupanje in upa na dobro, odkrito in

konstruktivno sodelovanje.

Pred nadaljevanjem seje je predsednik Sveta starsev clanom predlaga, da bi se

seje zaradi potreb pisanja zapisnika snemale, posnetek se hrani do potrditve

zapisnika in se po potrditvi izbrise.

5.SKLEP: Clani Sveta starsev soglasno potrjujejo, da se seje Sveta starsev

snemajo za potrebe pisanja zapisnika. Po potrditvi zapisnika se

posnetek izbrise.

ZA=11, PROTI=0

3. SKLEP: Za namestnika predsednika Sveta starsev Osnovne sole Miska

Kranjca Velika Polana v solskem letu 2022/2023 je bil soglasno
izvoljen in potrjen g. Bostjan Hanc.

ZA=11, PROTI=0

Prisotni clani so podali predloge za izvolitev namestnika predsednika Sveta

starsev. Predlagan je bil g. Bostjan Hanc. Predlagani kandidatse je s kandidaturo

strinjal.

2. SKLEP: Za predsednika Sveta starsev Osnovne sole Miska Kranjca Velika

Polana v solskem letu 2022/2023 je bil soglasno izvoljen in
potrjen g. Sandi Makoter.

ZA=11, PROTI=0



K tc 4 - Seznanitev z odstopno izjavo in potrditev odstopne izjave in razresitev

g. Andreja Ceha iz mesta clanstva v Svetu zavoda s strani sveta starsev

Predsednik Sveta starsev seznani clane z nepreklicno odstopno izjavo g. Andreja

Ceha, kateri je na Svet starsev in Svet zavoda dne 27. 09. 2022 poslal odstopno

izjavo, da iz osebnih razlogov nepreklicno odstopa s polozaja clana Sveta zavoda

OS Miska Kranjca Velika Polana z dnem 27. 09. 2022.

Predsednik Sveta starsev je predlagal ugotovitveni sklep:

6. SKLEP: Clani sveta starsev so soglasno potrdili predlagan dnevni red 1.
redne seje sveta starsev v solskem letu 2022/2023.

ZA=11, PROTI=0.

Pred zacetkom 3. tocke je ravnateljica sporocila, da se seja od tega trenutka

naprej snema.

Gradivo oz. vsa potrebna dokumentacija je bila s strani sole clanom sveta poslana

po elektronski posti, predlog Cenika storitev z veljavo 1. 9. 2022, pa so clani

prejeli fizicno pred pricetkom seje.

K tc 3 - Potrditev dnevnega reda

Predsednik Sveta starsev predstavi dnevni red srecanja in predlaga spremembo

in dopolnitev dnevnega reda:

-dosedanja 4. tocka se premakne na 3. tocko; Potrditev dnevnega reda.

-Doda se 4. tocka;  Seznanitev z odstopno izjavo in potrditev odstopne

izjave in razresitev g. Andreja Ceha iz mesta clanstva v Svetu zavoda OS

Miska Kranjca Velika Polana s strani sveta starsev

-5. tocka se spremeni; Izvolitev predstavnika starsev vrtca in predstavnika

starsev sole v Svet zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana

-Od 6. tocke se vse ostale tocke premaknejo za eno naprej.

-9. in 10. tocka se zdruzi v 10. tocko; Predlogi, mnenja in pobude clanov

Sveta starsev in razno

Predsednik clane Sveta starsev pozove, da podajo mnenje k dnevnemu redu in

dnevni red da v razpravo, ter nato v potrditev.



8. SKLEP: Za predstavnika starsev vrtca v Svet zavoda OS Miska Kranjca Velika

Polana je bil soglasno izvoljen in potrjen g. Samo Lovrencec.

ZA=11, PROTI=0

Ravnateljica je razlozila, da so lahko predstavniki starsev v Svetu zavoda samo

starsi iz Sveta starsev. Zaradi odstopa clanov bo sedaj mandat novoizvoljenih

trajal 2 leti.

Prisotni clani so podali predloge za izvolitev predstavnika starsev vrtca v Svet

zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana. Predlagan je bil g. Samo Lovrencec.

Predlagani kandidat se je s kandidaturo strinjal in jo potrdil s podpisom.

7. SKLEP: Clani Sveta starsev Osnovne sole Miska Kranjca Velika Polana so
soglasno izrekli, da bodo volitve za predstavnika starsev vrtca in
predstavnika starsev sole v Svet zavoda OS Miska Kranjca Velika

Polana potekale javno.

ZA=11, PROTI=0

K tc 5 - Izvolitev predstavnika starsev vrtca in predstavnika starsev sole v Svet

zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana

Predsednik Sveta starsev je v skladu z 22. clenom Poslovnika sveta starsev

predlagal izvedbo javnih volitev za predstavnika starsev vrtca in predstavnika

starsev sole v Svet zavoda. Prisotni so odlocili, da potekajo volitve javno in

sprejeli sklep:

UGOTOVITVENI SKLEP:
Svet starsev ugotavlja in potrjuje, da je seznanjen z odstopno izjavo g. Andreja

Ceha, kateri je 27. 09. 2022 sam podal nepreklicno pisno zahtevo za razresitev
iz organa Sveta zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana. S tern mu je prenehal

mandat pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen.

ZA=11, PROTI=0.



K tc 7 - Obravnava in podaja soglasja Sveta starsev k predlogu Porocila o

realizaciji Letnega delovnega nacrta zavoda OS Miska Kranjca Velika

Polana za solsko leto 2021/2022.

Predsednik Sveta starsev preda besedo ge. Ravnateljici in jo prosi, da predstavi

Porocilo o realizaciji Letnega delovnega nacrta zavoda OS Miska Kranjca Velika

Polana.

Ravnateljica pove, da so v solskem letu 2021/2022 bili organizacijsko, kadrovsko

in varnostno predvsem usmerjeni se vedno v Covid-19 ukrepe. Ti ukrepi so jih

9. SKLEP: Svet starsev soglasno potrdi Zapisnika 3. redne seje Sveta starsev.

ZA=11, PROTI=0

K tc 6 - Pregled predloga zapisnika 3. redne seje z dne 01.06. 2022, pregled

uresnicitve sklepov ter potrditev zapisnika.

Svet starsev je obravnaval zapisnik 3. izredne seje Sveta starsev (z dne 01. 06.

2022). Predsednik Sveta starsev je podrobno predstavil zapisnik in sklepe

zapisnika 3. redne seje Sveta starsev.

Predsednik predlaga popravek zapisnika 3. redne seje z dne 01. 06. 2022 in sicer

v tocki 5 se popravi datum na 20. 04. 2022.

Po predstavitvi predsednik zapisnik daje v razpravo. S strani clanov Sveta starsev

ni bilo dodanih nobenih pripomb.

8. SKLEP: Za predstavnika starsev sole v Svet zavoda OS Miska Kranjca Velika

Polana je bil soglasno izvoljen in potrjen g. Bostjan Hanc.

ZA=11, PROTI=0

Prisotni clani so podali predloge za izvolitev predstavnika starsev sole v Svet

zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana. Predlagan je bil g. Bostjan Hanc.

Predlagani kandidat se je s kandidaturo strinjal in jo potrdil s podpisom.



K tc 8 - Obravnava in podaja soglasja Sveta starsev k predlogu Letnega

delovnega nacrta zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana za solsko leto

2022/2023.

Predsednik prosi go. ravnateljica za predstavitev. Ga. ravnateljica pojasni, da

porocilo in predlog LDN vkljucujeta tako osnovno solo kot vrtec. Del Letnega

delovnega nacrta je tudi operativni nacrt, ki opredeljuje vzgojno-izobrazevalno

delo, organizacijo, zdravstveno-higienske ukrepe.

Ravnateljica pove, da v zvezi z situacijo Covid-19 ni zaenkrat nic posebnega.

Predvideni sta dve fazi ukrepov. Trenutno poteka pouk po fazi 1.

Sola bo namenila vec pozornosti tudi nadarjenim ucencem, namrec v casu

pandemije se je vec ukvarjalo z ucenci s posebnimi potrebami oz. z ucenci z

ucnimi tezavami. Poudarek je se vedno na IKT v ucne namene. Dnevi dejavnosti

so bili predstavljeni na roditeljskih sestankih. Sola je lansko solsko leto zakljucila

10. SKLEP: Svet starsev soglasno poda soglasje k predlogu Porocila o realizaciji
Letnega delovnega nacrta zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana
za solsko leto 2021/2022.

ZA=11, PROTI=0

zelo omejevali, namrec pouk je potekal po modelu B. Model B je imel kar

zahtevne, stroge ukrepe v zvezi z preprecevanjem virusa Covid-19. Mesecno so

prihajali novi sklepi vlade, nova navodila z ministrstva (obvezno nosenje mask,

testiranje, mehurcki, dejavnosti so bile okrnjene, administracija,...). Kljub vec

karantenam razredov in situacije z virusom v teh dveh letih, so vecino vsega, kar

so planirali tudi realizirali. Prav tako so bili zelo dobri rezultati NPZ.

Sola je sprejela tudi ucence iz Ukrajine, marca dva ucenca in v maju se dva

ucenca.

Predsednik Sveta starsev je dal predlog Porocilo o realizaciji Letnega delovnega

nacrta zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana za solsko leto 2021/2022 v

razpravo. S strani clanov Sveta starsev ni bilo dodanih nobenih pripomb in

dopolnitev.

Predsednik Sveta starsev je dal predlog Porocilo o realizaciji Letnega delovnega

nacrta zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana za solsko leto 2021/2022 na

glasovanje za podajo soglasja k predlogu.



K tc 9 - Obravnava in podaja soglasja k Ceniku storitev z veljavo od 01.09.2022

Predlog cenika so clani prejeli na dan seje. Ravnateljica pojasni, da se cene

spremenijo v vecini storitev. Cenik je pripravil racunovodski servis po navodilih,

pri posameznem obroku so upostevali elemente cene (zivilo, placa kuharice,

administrativni stroski, amortizacija, materialni stroski ter storitve).

Predlog je naslednji:
Cena zajtrka po novem znasa 0,46 € (dvig za 0,04 €), cena kosila za licence l.r-

4.r znasa 2,20 € (dvig za 0,20 €), cena kosila za ucence 5.r - 9.r znasa 2,40 € (dvig

za 0,20 €), cena popoldanske malice za ucenca znasa 0,46 € (dvig za 0,04 €), cena

malice za zaposlene znasa 2,20 € (dvig za 0,50 €), cena kosila za zaposlene -

veliko znasa 5,00 € (dvig za 0,50 €), cena kosila za zaposlene - malo znasa 4,30 €

(dvig za 0,40 €), cena kosila za zunanje uporabnike znasa 6,00 € (dvig za 0,80 €).

Malica za ucenca ostaja 0,90 €, ker je cena dolocena s strani ministra).

11. SKLEP: Svet starsev soglasno poda soglasje k predlogu Letnega delovnega
nacrta zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana za solsko leto

2022/2023.
ZA=11, PROTI=0

s 173 ucenci, sedaj jih je 165. Sola se je prijavila v projekt ministrstva - za 10

mesecev so zaposlili go. Majo Imre, ki je profesorica biologije. Ravnateljica

razlozi, da so v sestem razredu manjse ucne skupine odpadle zaradi izpisa

ukrajinske ucenke. Sola je v projektu RAP, ki je bil podaljsan do avgusta 2023.

Namenjen je predvsem gibanju in ostalim dejavnostim, ki so lahko doprinos k

obveznemu programu. RAP bi mogoce v prihodnosti nadomestil OPB.

Spremembe pri zdravstvenih pregledih - pregledi vec niso prvi, tretji, sesti in

osmi razred, ampak drugi, cetrti, sesti in osmi razred. Pomocnica ravnateljice za

vrtec je bila ga. Mirjam Tornar, ki je v juliju 2022 odstopila. Sedaj je pomocnica

ravnateljice vrtca ga. Sandra Sobocan.

S strani clanov Sveta starsev ni bilo dodanih nobenih pripomb in dopolnitev.

Predsednik Sveta starsev je dal predlog Letnega delovnega nacrta zavoda OS

Miska Kranjca Velika Polana za solsko leto 2022/2023, na glasovanje za podajo
soglasja k predlogu.



K tc 10 - Predlogi, mnenja, pobude clanov sveta starsev in razno

Predsednik sveta starsev opozori, da je po 6. clenu Poslovnika sveta starsev OS

Miska Kranjca Velika Polana predstavnik razreda dolzan zastopati starse katere

zastopa kot predstavnik v svetu starsev in ne individualno. Prav tako je

predstavnik oz. clan v Svetu starsev dolzan obiskovati seje Sveta starsev.

Predsednik Sveta starsev v nadaljevanju predstavi upravni odbor Solskega

sklada, kateri je bil v lanskem letu na novo strukturiran. Pohvali delo upravnega

odbora, saj so v enem letu zbrali ze kar nekaj denarja, denar pa bo v prvi vrsti

namenjen nakupu smuci. Na naslednjo sejo Sveta starsev bo povabljena

predsednica Upravnega odbora solskega sklada OS Miska Kranjca Velika Polana,

katera bo podrobno predstavila financno stanje solskega sklada.

Predsednik Sveta starsev nadalje pove, da je Svet starsev OS Miska Kranjca Velika

Polana vkljucen v aktiv sveta starsev pomurskih osnovnih sol, predstavnik je g.

Sandi Makoter, namestnica predstavnika je ga. Renata Horvat. Aktiv deluje na

podrocju celotnega Pomurja v katerega so vkljuceni predstavniki skoraj vseh

osnovnih sol v Pomurju.

Predstavnica starsev 3. razreda je opozorila na vozni red avtobusa, ce je na

spletni strani pravilen razpored. Namrec zgodilo se je ze, da je avtobus prehitro

odpeljal. Ravnateljica je povedala, da bodo opozorili prevoznika.

Predstavnica starsev vrtca 2-4 let podala predlog, da bi se v okviru sole prav tako

pripravil pohod za Davida Znuderla v domacem okolju. Ravnateljica pove, da ima

sola v planu v naslednjem letu v februarju organizirati dobrodelno prireditev.

12. SKLEP: Svet starsev soglasno poda soglasje k Ceniku storitev za solsko

leto 2022/2023.
ZA=11, PROTI=0

Cena fotokopij znasa 5,00 € (dvig za 2,00 €). Cena najema telovadnice ostaja

enaka in sicer 20,00 €.

Predsednik Sveta starsev je dal predlog Cenika storitev z veljavo od 01. 09. 2022

v razpravo. Ker ni bilo nobenih pripomb je predsednik Sveta starsev dal Cenik na

glasovanje za podajo soglasja k predlogu.



OSNOVNA SOLA MlSKA KRANJCA VELIKA POLANA, VELIKA POLANA 215 B, 9225 VELIKA POLANA
telefon:02-573-58-40r e-mail: o-mkvpolana.ms@guest.ames.si, spletna stran: http://www.os-velikapolana.si

Zapisala: Maja LebarPredsednik Sveta starsev :

Sandi Makpter

Starsi predlagajo novo spletno stran sole. Ravnateljica pove, da je ureditev

spletne strani v planu, ampak sele, ko bo sprejet sklep na seji.

Predsednik sveta starsev se je zahvalil za prisotnost.

Priloge:

-Lista prisotnosti 1. srecanja clanov Sveta starsev
-Dopolnjen zapisnik 3. redne seje clanov Sveta starsev v solskem letu

2021/2022
-Predlog Porocila o realizaciji Letnega delovnega nacrta zavoda OS Miska

Kranjca Velika Polana za solsko leto 2021/2022.

-Predlog Letnega delovnega nacrta zavoda OS Miska Kranjca Velika Polana za

solsko leto 2022/2023
-Cenik storitev OS Miska Kranjca Velika Polana z veljavo 1. 9. 2022

Seja sveta starsev se je zakljucila ob 19.00 uri.


