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Zapisnik 1. seje sveta staršev Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača v šolskem 
letu 2021/2022 27. 9. 2021, ob 17.00, preko Zooma 

 
 
Prisotni: Vanja Gombač, Kristina Savič, Karmen Bovha, Andreja Smodiš, Teja Boštjančič, 
Mateja Ožbolt, Patricija Lakoseljac, Špela Gec Rožman, Sabina Rožac, Polona Hožič,  
Saša Humar Milavec, Tomaž Štembergar, Nataša Grželj, Aleš Tominc, Alenka Prelec, 
Damijana Može, Katarina Marinšek, Lucija Kavčič, Marjana Grandič. 
 
Opravičeno odsotni: Teja Boštjančič, Vesna Matevljič, Mitja Mahorčič, Nataša Volk, 
Helena Zrnec Vidmar. 
 
Ostali prisotni: mentorica sveta staršev Barbara Skalec Volk, učitelj Borut Sila, ravnateljica 
Damijana Gustinčič, zapisničarka Anita Puntar 
 
Ravnateljica Damijana Gustinčič je podala uvodni govor na sestanku sveta staršev (v 
nadaljevanju SS). Pozvala je mentorico SS Barbaro Skalec Volk, ki je v novem šolskem letu 
2021/2022 prevzela mentorstvo SS, da pristopi k vodenju SS v novem sklicu in izvolitvi 
novega predsednika SS, saj je dosedanjemu predsedniku SS Primožu Grižonu potekel 
mandat. Zahvalila se je dosedanjemu predsedniku za uspešno delo. 

Mentorica Barbara Skalec Volk je predstavila predlog dnevnega reda. Predlagala je 
zamenjavo 3. in 4. točke dnevnega reda. Na spremenjen dnevni red ni bilo pripomb.  

 
Dnevni red: 
 

1. Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2021/2022 in izvolitev predsednika 
SS 

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje sveta staršev 
3. Samoevalvacijsko poročilo: »Primerjava rezultatov ŠVK učencev OŠ Divača z 

republiškim povprečjem v letu 2021« 
4. Letno poročilo vzgojno-izobraževalne dejavnosti za šolsko leto 2020/2021 
5. Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/2022 
6. Pobude in predlogi z roditeljskih sestankov 
7. Predlogi za imenovanje predstavnikov staršev v Upravni odbor Šolskega 

sklada 
8. Obvestila, pobude in predlogi 

 
Gradiva k 3., 4. in 5. točki dnevnega reda so bila članom sveta staršev (v nadaljevanju: 
članom SS) poslana po elektronski pošti.  
 
SKLEP: Potrdi se spremenjeni dnevni red seje sveta staršev. 
               (ZA – vsi prisotni člani SS) 

 
 

K točki 1 

Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača                          
Ul. dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača,  

tel/fax: 05 7318800  
e-mail: tajnistvo@os-divaca.si         
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Mentorica SS je predstavila nove člane in njihove namestnike, ki so bili izvoljeni na 1. 
roditeljskem sestanku oddelkov (priloga 1). Ugotovila je sklepčnost sestanka, na sestanku 
je bilo prisotnih 18 članov od skupno 23 članov SS. 
Predlagala je, da so volitve za predsednika SS javne, zaradi poteka sestanka preko Zooma. 
 
S prvo redno sejo se konstituira svet staršev v šolskem letu 2021/2022, in sicer s 
predstavniki oddelčnih skupnosti, kot so bili izvoljeni na 1. roditeljskem sestanku in je 
razvidno iz priloge 1. 
V nadaljevanju so člani SS podali predloge za predsednika in namestnika SS. S 
kandidaturo sta soglašali Kristina Savič za predsednico SS in Vanja Gombač za 
namestnico SS. 
Zaradi poteka seje preko Zooma je tudi v nadaljevanju sejo vodila mentorica SS Barbara 
Skalec Volk. 
 
SKLEP:   Volitve predsednika SS bodo javne, prisotni bodo soglašali z dvigom roke. 
                (ZA – vsi prisotni člani SS) 
 
SKLEP: Potrdi se predlog, da je za predsednico SS imenovana Kristina Savič, 

podpredsednica SS pa Vanja Gombač. 
                (ZA – vsi prisotni člani SS) 

 
 

K točki 2 
 
Mentorica SS je povzela sklepe zapisnika seje, z dne 20. 5. 2021, na katerega ni bilo 
pripomb.  
 
SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 z dne  
              20. 5. 2021. 
              (ZA – vsi prisotni člani SS) 
 

 
K točki 3 

 
Učitelj športa Borut Sila je predstavil samoevalvacijsko poročilo: Primerjava rezultatov ŠVK 
učencev OŠ Divača z republiškim povprečjem v letu 2021. Samoevalvacijsko poročilo je 
bilo predhodno sprejeto na učiteljski konferenci, članom sveta staršev pa dano v razpravo. 
 
V šolskem letu 2020/2021 je bilo za področje samoevalvacije izbrana tema primerjava 
rezultatov testiranja iz ŠVK za šolsko leto 2018/2019, ko še ni bilo šolanja na daljavo, 
šolsko leto 2019/2020, ko je šolanje na daljavo potekalo v pomladnih mesecih leta 2020 in 
šolskim letom 2020/2021, ko je večino časa pouk potekal na daljavo. Predstavljene so bile 
sklepne ugotovitve. 
 
Na podlagi predstavljenega poročila so člani SS podali mnenja, pripombe:  
 

 starši imajo pravico vpogleda v rezultate iz ŠVK za svojega otroka, 
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 šola nima vpliva na oblikovanje predmetnika v tej meri, da bi učenci lahko imeli 
povečano število ur športa. Gibanje se spodbuja v OPB, kjer gredo učenci v 
telovadnico, v dneh, ko je lepo vreme, gredo učenci na zunanja igrišča in igrala, 

 učenci si lahko izberejo interesne dejavnosti s področja športa in  izbirne predmete 
(šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport: nogomet), vendar se v višjih 
razredih interes za šport zmanjša, posebej pri dekletih, 

 veliko učencev se vključi v različne športne klube, tu imajo prednost perspektivni 
športniki na posameznem področju; potrebno je poskrbeti za učence, ki niso 
perspektivni športniki, vendar je tudi za njih velikega pomena organizirana vadba, 

 pozvati bi bilo potrebno večja podjetja v okolici, da pomagajo sofinancirati 
rekreativno  vadbo, 

 glede na dejstvo, da je v občini urejeno veliko igral za mlajše otroke, prisotna članica 
SS predlaga, da se za mladostnike, v sodelovanju z občino uredi »pump track« za 
preživljanje prostega časa, 

 zaradi omejitev v zvezi s preprečevanjem širjenje virusa Covid-19, je tudi krajevna 
knjižnica bila veliko časa zaprta, tako, da je bilo mladim onemogočeno druženje, 

 prisotni predlagajo iskanje ustreznih prostorov za druženje mladih v že obstoječi 
infrastrukturi, tudi za izvajanje kulturnih prireditev za mlade, 

 za vzpodbujanje gibanja prisotni predlagajo tudi sodelovanje v raznih projektih kot 
so: »Peš bus« - učiteljica pride v vas ali ulico iskat otroke in gredo peš v šolo, 
»Poljubi in odpelji« - učenec nadaljuje pot v šolo peš, željeno je sodelovanje s 
prostovoljci, ki bi pomagali pri izpeljavi takih projektov. 

 
Ravnateljica, ki je v tem sklicu tudi občinska svetnica, je povedala, da lahko v okviru 
participativnega proračuna posamezniki ali organizirane skupine podajo predlog na občino 
za investicije v kraj, ki ne presegajo 7.000,00 eur v proračunskem letu. Sodelujoči v 
razpravi podpirajo možnost, da se na občino naslovi pobudo za ureditev prostorov za 
kakovostno preživljanje prostega časa za mladostnike. 
  
SKLEP: Svet staršev se je seznanil s samoevalvacijskim poročilom: Primerjava rezultatov 
              ŠVK učencev OŠ Divača z republiškim povprečjem v letu 2021. 
              (ZA – vsi prisotni člani sveta staršev) 
 
 

K točki 4 
 

Ravnateljica in pomočnica sta predstavili posamezna poglavja iz Letnega poročila vzgojno-
izobraževalne dejavnosti za šolsko leto 2020/2021, ki je bilo predhodno sprejeto na 
učiteljski konferenci, članom SS pa dano v razpravo. 
Predstavili sta: 

 materialne pogoje za delo, 

 kadrovsko zasedbo, 

 realizacijo vzgojno izobraževalne dejavnosti, 

 realizacijo razširjenega programa. 
 
V zadnjih letih beležimo vsako šolsko leto vse večji prirast učencev na šoli, kar povzroča 
prostorsko stisko. Na matični šoli so zasedene vse učilnice. Pouk se dodatno izvaja v 
preurejeni čitalnici poleg knjižnice, v učilnico je bil preurejen tudi večnamenski prostor. Več 
let že uporabljamo eno učilnico v vrtcu ter tri učilnice v »Stari šoli« (na Kraški cesti). 



4 

 

 
V predvideni dozidavi šole za šest učilnic, z novim vhodom, notranji povezavi s predmetno 
stopnjo ter spremljajočimi prostori za nemoteno šolsko delo, je prišlo do pomembnega 
napredka. V spomladanskem času občina ni bila uspešna na razpisu MIZŠ, sedaj pa je 
občina uspela  s kandidaturo in predvidoma bo država sofinancirala projekt v vrednosti 
1.374.000 eur, za ostala potrebna sredstva bo občina zagotovila sredstva v proračunu za 
leto 2022 na podlagi zadolževanja. 
Projektna dokumentacija je narejena, na UE je vložen zahtevek za izdajo gradbenega 
dovoljena. Po izdaji gradbenega dovoljena se bodo pričela pripravljalna dela, predvidoma 
pomladi leta 2022. 
 
Prisotni izrečejo pohvalo za izdelano projektno dokumentacijo in aktivnostmi, ki potekajo v 
zvezi z izgradnjo prizidka. 
 
SKLEP: Svet staršev se je seznanil z Letnim poročilom vzgojno-izobraževalne dejavnosti  
              za šolsko leto 2020/2021. 
              (ZA – vsi prisotni člani SS) 

 
 

K točki 5 
 

Ravnateljica je predstavila potek nastajanja Letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2021/2022. Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/2022 je bil sprejet na učiteljski 
konferenci, članom SS pa dan v razpravo. 
 
Iz obsežnega gradiva sta ravnateljica in pomočnica ravnateljice podrobneje predstavile 
aktualna dogajanja, ki se navezujejo na izvedbo letnega delovnega načrta v spremenjenih 
razmerah glede na sobivanje z omejitvami ki jih prinaša Covid-19 : 
 

- šolsko leto 2021/2022 se je glede na prisotnost korona virusa pričela po B modelu, 
kar pomeni, da so vsi učenci v šoli in se spoštuje priporočila NIJZ, v šoli ni okuženih, 

- način izvedbe nerealiziranih šol v naravi iz šolskega leta 2020/2021, 
- predstavljena je bila dodatna interesna dejavnost italijanščine od 1. do 3. razreda, ki 

je delno financirana iz občinskega proračuna, delno pa s prispevkom staršev, 
- način izvedbe roditeljskih sestankov, govorilnih ur ipd. 

 
Na povedano so starši iz podružnice Senožeče predlagali, da se plavalni tečaj izvede v šoli 
v naravi, tako kot je bilo v navadi prejšnja šolska leta, ko še ni bilo epidemije. Poišče se še 
druge destinacije, kjer bi se šola v naravi lahko izvedla glede na takratne epidemiološke 
razmere. V ta namen se med starši izvede poizvedovalna anketa,  ali bi želeli plavalni tečaj 
izvesti v obliki šole v naravi ali v bazenu v Ajdovščini, kot je bilo načrtovano z letnim 
delovnim načrtom. 
 
SKLEP: Svet staršev se je seznanil s predlaganim Letnim delovnim načrtom  za šolsko  
              leto 2021/2022. 
              (ZA – vsi prisotni člani SS) 
 
SKLEP: Svet staršev je soglašal z nadstandardnim programom za šolsko leto  
     2021/2022. 
              (ZA – vsi prisotni člani SS) 
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K točki 6 

 
Pomočnica ravnateljice je povzela pobude in predloge zbrane po posameznih razredih na 
1. roditeljskem sestanku (priloga 2). 

Nekateri odgovori in pojasnila so bili podani na 1. roditeljskem sestanku s strani 
razrednikov.  

Glede organiziranja šolske prehrane so prisotni podali nekaj mnenj v želji, da se le to 
optimizira:  

 na podružnici v Vremah, so zaznali, da prehranski obroki vsebujejo preveč sladkorja, 
obroki, ki vsebujejo sladke izdelke se prepogosto ponavljajo v jedilnikih, 

 starši učencev v »Stari šoli« menijo, da so malice količinsko premajhne in ker so 
dislocirani od kuhinje, nimajo možnosti za dodatek.   

Mnenja glede prehrane so bila obravnavana na skupnem sestanku z Vrtcem Sežana, ki 
pripravlja prehranske obroke. V letošnjem šolskem letu, je v kuhinji v Divači nova kuharica, 
ki se bo skupaj z vodjo šolske prehrane Mirjam Trampuž usklajevala pri izboru in pripravi 
šolskih malic. Že v preteklosti se je uvajalo, da se med malico neuporabljena čista hrana 
vrne v jedilnico, kjer bi bila na razpolago tudi popoldne.  

 

 

K točki 7 

Barbara Skalec Volk je povedala, da je dosedanjim članom upravnega odbora šolskega 
sklada potekel mandat.  
Na učiteljski konferenci so bili s strani zaposlenih predlagani dosedanji člani UO šolskega 
sklada Nataša Adam, Anita Puntar in Barbara Skalec Volk. 
Po krajši razpravi so s strani staršev bili predlagani: Aleš Tominc, Polona Hožič, Andreja 
Smodiš in Damijana Može.  
Navedeni starši so podali ustna soglasja h kandidaturi. Člani SS so sledili predlaganim 
kandidaturam staršev v UO šolskega sklada in kandidate potrdili.  
 
SKLEP: Svet staršev imenuje Natašo Adam, Anito Puntar, Barbaro Skalec Volk, Aleša 
              Tominca, Polono Hožič, Andrejo Smodiš in Damijano Može v OU šolskega sklada.  
              (ZA – vsi prisotni člani SS) 
 

 

 K točki 8 
 
Obvestila, pobude in predlogi ter pohvale predstavnikov SS: 
 

 starši sedmih razredov so mnenja, da je predlagana knjiga z naslovom »Jaz sem 
Andrej«, pisatelja Vinka Möderndorferja v projektu »Rastem s knjigo« vsebuje 
prizore, ki so manj primerni za otroke te starosti. Oblikuje se mnenje, da učitelji 
slovenščine z učenci predebatirajo vsebino knjige oz. da učenci preberejo knjigo v 
spremstvu odraslih, 
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 v lepem vremenu se zadnja skupina učencev OPB zadržuje na zelenici med šolo in 
vrtcem, sodelujoči so mnenja, da je zelenica primerna, ko ni več veliko otrok v 
varstvu in starši prej vidijo svojega otroka ter ga prevzamejo, 

 v Gorenje pri Divači pride po učence manjši kombi, kjer je že prisotna ena učenka, 
starši menijo, da ne bo dovolj prostora za vse učence vozače iz vasi. Slednje bo 
prevoznik uredil, v kolikor bo taka težava zaznana, 

 v sodelovanju z občino potekajo pogovori, za dodatni prevoz v vas Laže ter uvedbo 
nove postajo v vasi Prelože, od koder prihaja to šolsko leto več učencev, 

 v odmorih je bilo zaznano uničevanje inventarja v gospodinjski učilnici, s strani 
učencev 9. razredov. Po opravljenih pogovorih, se je stanje umirilo. 
  

Ravnateljica se zahvali prisotnim za sodelovanje na seji, čestita novoizvoljeni predsednici 
SS Kristini Savič in namestnici predsednice SS Vanji Gombač. 

Predsednica SS se zahvali za izvolitev za predsednico SS in Barbari Skalec Volk za 
vodenje seje. 

 
 

Sestanek je bil zaključen ob 19.25 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                     Predsednica sveta staršev: 
Anita Puntar                     Kristina Savič l.r. 
 
 
 
 
Prilogi: 

 člani sveta staršev šolsko leto 2020/2021 (priloga 1) 

 pohvale in pripombe z roditeljskih sestankov (priloga 2) 
 


