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ZAPISNIK 

1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2014/2015, 
ki je bil v četrtek, 25. 9. 2014, ob 17.30, v stopničasti učilnici v stavbi 2. 

 
Prisotni: 
Člani Sveta staršev: Klavdija Žnidar, Ana Paljk, Veronika Tihelj Bajc, Kristina Roldo, Helena 
Plahuta, Barbara Marušič Bačar, Barbara Rožič, Metka Vidmar Mihelj, Valentina Kobal, 
Tanja Slemič Stibilj, Tanja Štrancar, Tina Vrčon, Simon Stibilj, Sandi Ivanič, Zarja Hoenn 
Marc, Igor Savič, Primož Sever, Janez Medvešček, Irena Humar Kobal,  Robert Soban, Luka 
Jejčič, Boris Kovač, Katja Zagorc, Loredana Blažko, Melita Mislej, Vesna Jaklič, Marica Žen 
Brecelj (članica regijskega Sveta staršev). 
Vabljeni: Vladimir Bačič, Primož Zgonik, Kristina Valič. 
 
Odsotna: 
Člana Sveta staršev: Sonja Čuk (opr.), Dejan Hreščak (opr.). 
 
Predsednik Sveta staršev, g. Sandi Ivanič, je najprej pozdravil vse udeležence in predlagal 
da se sprejme in potrdi naslednji  
 
dnevni red: 

1. potrditev zapisnika 3. sestanka Sveta staršev z dne 3. 6. 2014, 
2. predstavitev Poročila o delu v šolskem letu 2013/14, 
3. predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15 in podaja soglasja za 

nadstandardne storitve po LDN, 
4. seznanitev z novimi Pravili o šolski prehrani, 
5. potrditev prispevka staršev za stroške papirja in fotokopiranja v šolskem letu 2014/15; 
6. predlogi, mnenja in pobude članov Sveta staršev. 

 
Prisotni člani Sveta staršev so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 
 
Pod točko 1 
Na zapisnik 3. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2013/14 ni bilo pripomb, člani so ga 
soglasno potrdili.  
 
Pod točko 2  
G. Ivanič je predal besedo g. ravnatelju, da predstavi Poročilo o delu v šolskem letu 2013/14. 
G. ravnatelj je člane pozval k vprašanjem, glede na to, da so vsi člani prejeli Poročilo z 
gradivom za sejo. 
Ga. Klavdija Žnidar je povedala, da pogreša konkretne podatke v Poročilu. 
G. ravnatelj ji je odgovoril, da so podrobnosti objavljene na spletni strani šole. 
G. Sandi Ivanič je predlagal g. ravnatelju, da predstavi iztočnice Poročila. 
G. ravnatelj je na kratko predstavil Poročilo in poudaril: 
- da je bilo celotno šolsko leto 2013/14 uspešno, nad normami MIZŠ, 
- da smo bili vključeni v projekte (domače in mednarodne) in  
- da so učenci dosegli nadpovprečne rezultate, kar prikazuje tabela o dosežkih učencev. 
Predsedujoči je povzel, da se je Svet staršev seznanil s Poročilom o delu v šolskem letu 
2013/14. 
 
Pod točko 3 
G. Ivanič je podal besedo g. ravnatelju, da predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 
2014/15. 
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G. ravnatelj je podal uvodno obrazložitev. Poudaril je, da smo morali, zaradi odločitve države 
o izplačilu prve polovice tretje četrtine plačnih nesorazmerij v višini 35.000 €, prilagoditi 
poslovanje Šole omejenim sredstvom. Racionalizirali smo vse dejavnosti na šoli.   
G. Janeza Medveščka je zanimalo, kako je finančni del povezan z izvajanjem pevskega 
zbora. 
G. ravnatelj mu je odgovoril, da redno delo zbora ni okrnjeno. Povedal je še, da večino 
izvajalcev krožkov rešujemo z lastnim kadrom, zunanji sodelavec se mora posebej potruditi. 
Tak primer imamo pri modelarskem krožku. 
G. Roberta Sobana je zanimalo, kaj zajema nadstandardni program. 
G. ravnatelj mu je odgovoril, da nadstandardni program ni vezan na materialne stroškie dela 
in zajema vse, kar ni v programu Ministrstva: tabori, nastop zbora v tujini… 
G. Sandi Ivanič je izpostavil problem zaključne ekskurzije 9. razreda v šolskem letu 2013/14. 
Predlagal je, da se vsi akterji pravočasno organizirajo, da ne bo prihajalo do problemov tudi 
vnaprej. 
Svet staršev se je seznanil z LDN in vsi člani Sveta staršev so soglasno potrdili nadstandard 
iz LDN 2014/15. 
 
Pod točko 4 
Predsedujoči je predal besedo ge. Kristini Valič. 
Ga. Valičeva je navzoče seznanila s spremembami Zakona o šolski prehrani, ki jih je šola 
morala vnesti v Pravila o šolski prehrani. 
G. Boris Kovač je predlagal uskladitev nazivov (pravilnik – zakon) in predlagal spremembo 
členov. Izpostavil je 1. odstavek 7. člena.   
Ga. Klavdija Žnidar je opozorila na napako v 9. členu Pravilnika. 
Ga. Marica Žen Brecelj je predlagala, da se s Pravilnikom, v kolikor je možno, omogoča 
dobavo domačih pridelkov in izdelkov. 
 
Pod točko 5 
G. Ivanič je prosil g. ravnatelja, da poda uvodno informacijo. 
G. ravnatelj je povedal, da je strošek papirja in fotokopiranja zelo velik, zato predlaga Svetu 
staršev delno sofinanciranje. 
Ga. Kristina Valič je dodala, da se je ta strošek že pred leti delil na starše. 
G. Sandi Ivanič je preko Aktiva svetov staršev dobil odgovor Ministrstva, v katerem navajajo, 
da šola ne sme materialnih stroškov prenašati na starše, ker se to krije iz vira Ministrstva. 
Zato bi bil predlagan sklep v nasprotju z zakonom. 
Go. Ireno Humar Kobal je zanimalo, zakaj Šola najame kopirne stroje in jih raje ne kupi 
(Printbox). 
G. ravnatelj ji je odgovoril, da je problem v treh stavbah. Ko bo nova šola, ne bomo več 
potrebovali toliko kopirnih strojev in se bo strošek znižal. 
Ga. Tanja Slemič Stibilj meni, da imajo učenci preveč nalepljenega in premalo napisanega 
teksta (pesmice…), zato je slabša pismenost. Misli, da to ne bi smela biti praksa, ampak bolj 
izjema. 
G. ravnatelj ji je odgovoril, da je to v praksi težje izvedljivo zaradi slabše pismenosti (posebne 
potrebe). 
G. Robert Soban se ne strinja z dodatnimi stroški in predlaga, da Šola zagotovi potrebna 
sredstva iz drugih virov. Če ni zakonito, Svet staršev ni kompetenten za potrditev predloga. 
G. Primož Zgonik je dejal, da Ministrstvo zakon prilagaja svojim potrebam oz. različnim 
interpretacijam. 
Ga. Barbara Marušič Bačar je menila, da učenci uporabljajo preveč kopij. 
Ga. Veronika Tihelj Bajc se strinja, da bi se uporabljalo manj kopij. 
G. Janez Medvešček je izjavil, da podpira racionalizacijo kopij in več pisanja in predlaga, naj 
se sklene kompromis. 
Ga. Katja Zagorc: »Šola naj bi dobila denar za stroške.« 
Ga. Klavdija Žnidar je navzočim predlagala, da bi nadomestili sofinanciranje z drugimi 
akcijami (npr. zbiranje papirja). 
Go Ano Paljk je zanimalo, kdo odloča o načinu sporočanja staršem (ustno ali fotokopirano)? 
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G. ravnatelj je predlagal, da se zaključi debata in se o zadevi še enkrat preveri pri zaposlenih 
na šoli. 
 
Pod točko 6 
Ga. Klavdija Žnidar je predstavila pismo ge. Jerneje Bone glede logopedske obravnave 
učencev. 
G. ravnatelj je povedal, da na razpis za logopeda ni odziva. Edina, ki se je prijavila, je do 
konca koledarskega leta na dopustu za nego in varstvo otroka. Vsi logopedi so polno 
zaposleni in ne morejo sodelovati z našo šolo. 
 
 
Sestanek Sveta staršev se je zaključil ob 18.40. 
  
 
 
Marica Žen Brecelj,                                                                         Sandi Ivanič,      
zapisničarka                                                                                       predsednik Sveta staršev 


