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

ki je bil v ponedeljek, 30. 09. 2013, ob 17. uri 

 
Prisotni: 
Člani Sveta staršev: Kristina Roldo, Helena Plahuta, Barbara Marušič Bačar, Lucija Mikuž 
Vidmar, Metka Vidmar Mihelj, Valentina Kobal, Andreja Bajc Kočevar, David Marc, Tina 
Vrčon, Dejan Hreščak, Sandi Ivanič, Sonja Kerkoč, Tjaša Vidmar, Primož Sever, Janez 
Medvešček, Irena Humar Kobal,  Robert Soban, Saša Stopar, Katja Semolič, Mojca Božič, 
Saša Bratina, Katja Zagorc, Loredana Blažko, Melita Mislej, Vesna Jaklič, Marica Žen Brecelj 
(članica regijskega Sveta staršev). 
Vabljeni: Vladimir Bačič, Primož Zgonik, Kristina Valič. 
 
Odsotni: 
Člani Sveta staršev: Simon Stibilj, Luka Jejčič, Sonja Čuk. 
 
Predsednik Sveta staršev, g. Sandi Ivanič, je najprej pozdravil vse udeležence. Ugotovil je, 
da je Svet staršev, s prisotnostjo 26 članov od 29, sklepčen in predlagal da se sprejme in 
potrdi naslednji dnevni red  
 
dnevni red:  

1. potrditev zapisnika 4. sestanka Sveta staršev, v obliki dopisne seje do 24.05.2013 do 
27.05.2013, 

2. predstavitev Poročila o delu v šolskem letu 2012/13, 
3. predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14 in podaja soglasja za 

nadstandardne storitve po LDN, 
4. predstavitev Poročila šolskega sklada, 
5. izvolitev novega člana upravnega odbora šolskega sklada, 
6. predlogi, mnenja in pobude članov Sveta staršev. 

 
Prisotni člani Sveta staršev so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 
 
Pod točko 1 
Na zapisnik 4. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2012/13, ki je bil v obliki dopisne seje 
od 24.05.2013 do 27.05.2013, ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet. 
 
Pod točko 2  
G. Ivanič je predlagal, da g. ravnatelj predstavi Poročilo o delu v šolskem letu 2012/13. 
G. ravnatelj je predlagal razpravo z vprašanji, glede na to, da so vsi člani prejeli poročilo z 
gradivom za sejo. 
Glede na to, da ni bilo nobenih vprašanj, je ravnatelj zaključil razpravo. Poročilo se ni 
potrjevalo, ker se je z njim člane samo seznanilo. 
 
Pod točko 3 
G. Ivanič je podal besedo g. ravnatelju, da predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 
2013/14. 
G. ravnatelj je podal uvodno obrazložitev. Poudaril je, da se od lanskega šolskega leta 
razlikuje le glede števila taborov in sicer se je število taborov znižalo na 3, v vsaki triadi en 
tabor. Povedal je, da v septembru ni bil izveden tabor Krnska jezera za 9. razred, zaradi 
napovedanega slabega vremena. Pri pripravi letnega delovnega načrta se je upoštevalo tudi 
potrjen znesek glede skupne nabavne vrednosti pri nakupu delovnih zvezkov.. 
G. Zgonik je povedal da je termin za tabor na Rogli za 5. razred res malo pozen, vendar se je 
primerjalo ceno med Cerknim in Roglo in razlika v ceni je 40 EUR. Šola je zaprosila za boljši 
termin, vendar prošnji ni bilo ugodeno. 
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Pod točko 4 
G. Ivanič je podal uvodno seznanitev kaj sploh je smisel in namen šolskega sklada. Poudaril 
je, da se finančna sredstva zbirajo z donacijami in aktivnostmi, ki jih pripravijo otroci v šoli 
(zbiranje starega papirja, božično novoletni sejem…), Povpraševanje staršev po pomoči iz 
šolskega sklada se iz meseca v mesec povečuje. Vsaka pomoč se podeljuje individualno, na 
podlagi prejete prošnje staršev. Ga. Valič pripravi predlog za upravni odbor šolskega sklada 
in le ta ga na svoji seji obravnava in sprejme. Zavedati se moramo, da so bile v lanskem 
šolskem letu nekatere donacije v šolski sklad zelo močne, zato se je nabralo tudi toliko 
sredstev. Pozval je vse člane, da apelirajo na morebitne donatorje, ki bi lahko v letošnjem 
letu prispevali sredstva za šolski sklad. 
 
Pod točko 5 
G. Ivanič je povedal, da je enemu izmed članov upravnega odbora potekel mandat, zato bi 
bilo potrebno izvoliti novega člana. Pozval je člane, da podajo morebitne predloge.  
G. Soban je predlagal, da se v upravni odbor izvoli go. Katjo Zagorc. 
Vsi člani sveta staršev so soglasno potrdili, da se kot novo članico upravnega odbora 
šolskega sklada potrdi go. Katjo Zagorc. 
 
Pod točko 6 
1. G. ravnatelj je podal poročilo o gradnji nove osnovne šole. Povedal je, da je podjetje 
Begrad d.d. iz Novega mesta zmagalo na javnem natečaju, vsa dela pa je oddalo v izvedbo 
podizvajalcem. Gradbena dela izvaja podjetje Grapri d.o.o.. Dela potekajo po planu, načrti se 
tedensko dopolnjujejo. Šola naj bi bila zgrajena v dobrem letu, vsa oprema se bo selila iz 
stare šole, razen opreme knjižnice, računalnice in kuhinje. Še vedno pa ni podpisana 
pogodba glede sofinanciranja MIZŠ. 
 
2. Ga. Bratina je povedala, da je bilo na roditeljskem sestanku izpostavljeno, da je malica za 
višje razrede premajhna.  
Ga. Valič je povedala, da so se o tem pogovarjali tudi že z vodstvom kuhinje. Učenci, ki so 
še lačni, lahko kadarkoli v kuhinji dobijo še dodatno kruh ali kakšno sadje. 
 
3. G. Marc je vprašal, kako je letos urejeno z vozači, ker je prvi avtobus ukinjen. 
G. Soban je vprašal, kaj je z novo vozovnico, ki so jo letos dobili učenci. 
G. Zgonik je povedal, da so vsi učenci dobili vozovnico s čipom, ki se glasi na ime in jo bodo 
lahko učenci uporabljali ves čas šolanja. Ob vstopu na avtobus je potrebno vozovnico 
pokazati, sicer voznik učenca ne spusti na avtobus. V kolikor bo učenec kartico izgubil, jo bo 
potrebno plačati. 
Glede ukinitve prvega avtobusa pa je povedal, da se je občina odločila za racionalizacijo 
prevozov. Šola pa je tudi izračunala, koliko znaša varstvo vozačev. 
G. Marc je vprašal, ali je šola razmišljala o dodatni prehrani vozačev, glede na to, da sedaj 
nekateri učenci čakajo na avtobus od 11.30. 
G. Ivanič  je predlagal da Svet staršev sprejme sklep, da Svet zavoda sprejme stališče do te 
problematike, ko otroci čakajo na odvoz domov od 11.35 do 13.30 in le to naslovi na Občino 
Ajdovščino in sicer, da Občina Ajdovščina prouči vse možnosti glede varstva in prevoza 
učencev iz šole. 
Vsi člani Sveta staršev so se s takim sklepom strinjali in ga soglasno sprejeli. 
 
4. Ga. Božič je izpostavila problematiko drog, ki se dogajajo v šolskem okolišu. 
G. ravnatelj je povedal, da šola ve za ta problem, da je o tem obveščena policija, ki pa ne 
more ukrepati dokler ne dobi storilca na kraju samem. 
 
5. Ga. Žen Brecelj je vprašala, zakaj v letošnjem šolskem letu ni več šolske beležke, ki je bila 
zelo priročna. 
G. ravnatelj je povedal, da je od letos dalje šolska publikacija dostopna na spletni strani šole. 
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6. Ga. Plahuta je povedala, da je bilo na roditeljskem sestanku izpostavljeno, da je seznam 
interesnih dejavnosti bolj primeren za dekleta in da za fante ni dovolj tehničnih dejavnosti. 
G. ravnatelj je povedal, da smo se pogovarjali tudi za interesno dejavnost robotike, ki bi jo 
izvajali zunanji sodelavci iz E-hiše, novogoriške hiše poskusov, vendar so hoteli za to 
dejavnost plačilo staršev. 
 
Sestanek Sveta staršev se je zaključil ob 18.20 uri. 
 
 
 
Saša Stopar,                                                                       Sandi Ivanič,      
zapisničarka                                                                                    predsednik Sveta staršev 


