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ZAPISNIK 
2. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2013/2014, 

ki je bil v četrtek, 06.03.2014, ob 17.30 uri 

 
Prisotni: 
Člani Sveta staršev: Kristina Roldo, nam. Miloš Popovič, Barbara Marušič Bačar, Barbara 
Rožič, Metka Vidmar Mihelj, Valentina Kobal, David Marc, Tina Vrčon, Simon Stibilj, Sandi 
Ivanič, Sonja Kerkoč, Tjaša Vidmar, Primož Sever, Janez Medvešček, Irena Humar Kobal,  
Robert Soban, Luka Jejčič, Sonja Čuk, Saša Stopar, Katja Semolič, Mojca Božič, Katja 
Zagorc 
Vabljeni: Vladimir Bačič, Primož Zgonik, Kristina Valič.  
 
Odsotni: 
Člani Sveta staršev: Andreja Bajc Kočevar, Dejan Hreščak, Saša Bratina opr. Loredana 
Blažko opr., Melita Mislej opr., Vesna Jaklič, Marica Žen Brecelj (članica regijskega Sveta 
staršev) opr. 
 
Predsednik Sveta staršev, g. Sandi Ivanič, je najprej pozdravil vse udeležence. Ugotovil je, 
da je Svet staršev, s prisotnostjo 21 članov od 29, sklepčen in predlagal da se sprejme in 
potrdi naslednji  
 
dnevni red:  

1. potrditev zapisnika 3. sestanka Sveta staršev z dne 23.05.2013, 
2. potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev z dne 30.09.2013 in seznanitev z 

realizacijo sklepa, sprejetega pod tretjim odstavkom točke 6 dnevnega reda, 
3. poročilo Šolskega sklada za leto 2013, 
4. oblikovanje razredov na prehodu v novo šolsko leto, 
5. 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, z dne 23.05.2013, ni bilo pripomb, zato je bil 
soglasno sprejet. 
 
Pod točko 2  
Na zapisnik 1. sestanka Sveta staršev, z dne 30.09.2013, ni bilo pripomb, zato je bil 
soglasno sprejet. 
G. ravnatelj je glede realizacije sklepa, sprejetega pod tretjim odstavkom točke 6 dnevnega 
reda podal uvodno obrazložitev glede šolskih prevozov, zaradi ukinitve prvega avtobusa. 
Problem je nastal pri vozačih s Planine, zlasti iz nižjih razredov, ker bi bili do 13.30 ure lačni. 
Šola se je o tem pogovarjala z Občino. Dogovor je bil, da bo učencem, ki čakajo na avtobus 
nuden dodatni obrok (pijača, kruh, manjši prigrizek). Dogovor je bil, da bo ta dodatni obrok 
sofinancirala Občina, kajti to je nižji strošek kot uvedba še enega avtobusa. 
G. Ivanič je pohvalil Šolo in Občino, da sta prišli do realizacije tega sklepa. 
 
Pod točko 3 
G. Ivanič je podal uvodno obrazložitev glede poročila Šolskega sklada za leto 2013 ter 
poudaril, da je potrebno poročilo sprejeti skupaj z zaključnim računom šole, saj je njegov 
sestavni del. 
G. Medvešček je vprašal, če ima šola kakršnekoli pritiske na črpanje sredstev za plačna 
nesorazmerja iz šolskega sklada. 
G. ravnatelj je to zanikal, saj je tako početje nezakonito. 
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G. Ivanič je poudaril, da glede na to, da je bilo v letu 2013 zbranih manj sredstev kot v 
preteklem letu, bo potrebno zaprositi večja podjetja oz. na nek način pridobiti dodatna 
sredstva. 
Ga. Valič je povedala, da otroci izdelujejo izdelke v podaljšanem bivanju, na dnevih 
dejavnosti, težko jih je vse prodati na stojnicah. Prihaja tudi do nezadovoljstva učiteljev, ker 
morajo skupaj s otroki le to prodajati na bazarju. 
Vsi člani Sveta staršev so soglasno potrdili poročilo Šolskega sklada za leto 2013. 
 
Pod točko 4 
G. Ivanič je povedal, da je bilo na zadnji seji Sveta zavoda govora o oblikovanju razredov, 
zato se je to točko uvrstilo tudi na dnevni red Sveta staršev. 
Ga. Valič je povedala, da je vsako leto potrebno oblikovati oddelke 1. in 6. razreda. Pri 
oblikovanju razredov se oblikuje tim učiteljev in svetovalne delavke, ki se morajo držati 
strogih normativov (št. otrok v razredu, št. deklic in dečkov, nadarjenih, s posebnimi 
potrebami …). Tu pa velikokrat nastane problem s strani staršev, ki imajo svoje želje.  
Šola predlaga, da starši v izjemnih primerih napišejo pisno prošnjo z obrazložitvijo na 
komisijo in šola bo poskušala po svojih najboljših močeh prošnji ugoditi. Ta problem nastane 
zlasti pri prehodu iz 5. v 6. razred, medtem ko pri vpisu v 1. razred starši na prijavnici lahko 
navedejo, s kom bi otrok želel biti v razredu. 
G. Medvešček je povedal, da so se v 7. a razredu starši strinjali, da se razred ponovno 
preoblikuje, vendar jim šola ni prisluhnila. 
Ga. Valič je odgovorila, da so bili drugi kriteriji močnejši in zato se razred ni preoblikoval. 
G. Ivanič je predlagal, da se to pobudo prenese na roditeljske sestanke. 
 
Pod točko 5 
G. Ivanič je povedal, da so dobili anonimno pismo, naslovljeno na Svet staršev, da je Avrigo 
ob koncu šolskega leta peljal vse ravnatelje na brezplačen izlet v Italijo, namesto, da bi znižal 
ceno šolskih prevozov. Vsi predsedniki Sveta staršev Primorske so to preverili in ugotovili, da 
se iz ajdovske in vipavske občine tega izleta ni udeležil nihče. 
G. Jejčič je to dejanje označil za alarmantno. Meni, da bi se bilo za vprašati, če to dejanje ne 
meri na podkupovanje. 
 
G. ravnatelj je podal obrazložitev glede poteka gradnje nove šole. Povedal je, da gradbena 
dela tečejo po planu. Občina je za leto 2014 zagotovila 800.000 EUR, konec marca bodo 
zaključena dela v zvezi z betoniranjem, potem se začne montaža oken in notranje instalacije, 
za kar pa denarja ni in se bo gradnja verjetno ustavila. 
G. Soban je vprašal, ali je informacija, da se že zdaj ve, da bo razredov premalo, točna. 
G. ravnatelj je odgovoril pritrdilno in da bo šoli morala ostati tudi stavba 1. 
 
G. Medvešček je izpostavil problem obveščanja na predmetni stopnji. Podpira organizacijo 
športnih dnevov, vendar meni, da je obveščanje staršev zelo pomanjkljivo in misli, da bi 
morali starši dati soglasje. 
G. ravnatelj mu je odgovoril, da je to prostovoljna izbira otroka, kam se bo vpisal za športni 
dan (npr. telovadnica, pohod ali smučanje) in je na otroku, da preda informacijo staršem in 
se o tem pogovorijo doma. 
 
Ga. Humar Kobal je vprašala glede uporabe e-Asistenta, ker se je zgodilo, da so bili v enem 
tednu 4 testi, kar ni dovoljeno in kako to, da sistem ni opozoril, da se več kot dva testa ne 
sme pisati na teden. 
 
Podana je bila pobuda za Aktiv sveta staršev o ceni e-Asistenta, v primeru, da imajo starši 
več otrok. 
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Sestanek Sveta staršev se je zaključil ob 18.30 uri. 
 
 
 
Saša Stopar,                                                                       Sandi Ivanič,      
zapisničarka                                                                                    predsednik Sveta staršev 


