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Z A P I S N I K 
 
seje sveta staršev z dne 28. 9. 2010 ob 17.30 v zbornici  
 
Prisotni: po listi prisotnosti 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka (Priloga).  

3. Obravnava Letnega poročila o uresničitvi LDN za šolsko leto 2009/2010, 

mnenja, predlogi (Priloga). 

4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/2011 (Priloga). 

5. Poročilo o delu Sveta staršev v preteklem letu, Plan dela sveta staršev za 

šol. leto 2010/2011. 

6. Obravnava Pravil o šolski prehrani in Pravil o subvencionirani šolski 

prehrani. 

7. Obravnava predloga o spremembi Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 

8. Predlogi, pripombe, mnenja staršev s 1. roditeljskega sestanka. 

9. Razno: -    k razpravi o spremembi imena šolskega glasila, 

- ponudba dodatnega roditeljskega sestanka, 

- imenovanje predstavnika staršev v komisijo za prehrano, 
K točki l 
Ugotovljena je bila sklepčnost. Člani sveta staršev so dnevni red soglasno sprejeli. 
 
K točki 2  
Na zapisnik z dne 27.5.2010 ni bilo pripomb. 
 
K točki 3 
Ravnateljica je povzela letno poročilo. Na vprašanje predstavnice 9. razreda, zakaj so slabši 
rezultati NPZ (nacionalno preverjanje znanja), je pojasnila, da je bilo v  lanskem 9. razredu je 
zelo malo učencev in slabši posameznik hitro spremeni poprečje. Iz vseh NPZ se je izkazalo 
tudi, da učenci ne obvladajo najbolje samostojno oblikovati daljših besedil. Sistematično pri 
vseh predmetih in v vseh razredih bodo učitelji dajali poudarek na samostojno izražanje, pisno 
in ustno. 
  
SKLEP 1: Svet staršev se je seznanil z letnim poročilom za šolsko leto 2009/2010 in daje 
nanj pozitivno mnenje.  



 
K točki 4 
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt (LDN) za šol. leto 2010/2011. Starši predlagajo, 
da se v načrt pod investicijsko vzdrževanje doda namestitev ograje med cesto in šolskim 
dvoriščem podružnične šole v Štanjelu. 
 

SKLEP 2: Svet staršev se je seznanil z LDN , dodal dopolnila in daje nanj pozitivno mnenje. 
K točki 5 
Stane Švigelj kot predstavnik staršev v svetu šole je prebral poročilo o delu SŠ v preteklem 
šolskem letu in predstavil program dela za 2209/2010. 
 

SKLEP 3: Svet staršev je sprejel oba dokumenta. 
 
K točki 6 
Ministrstvo za šolstvo zahteva natančne številke o koriščenju subvencioniranih šolskih 
obrokov. Šola pripravlja program, da se bodo učenci vsak dan registrirali za odjem kosila. 
Odjava malice je nujna vsaj en dan prej, sicer starši plačajo polno ceno obroka (tudi sicer 
subvencioniran del). V primer bolezni se lahko obrok odjavi isti dan do 8.00 ure zjutraj. 
Način odjave obroka: od 7.00-8.30 v tajništvo šole ali na elektronski naslov. Številke in 
naslov bodo objavljeni  na spletni strani šole pri jedilniku.  
Brezplačen odstop presežkov kosila se zainteresiranim učencem  prestavi na 14. uro. 
 

SKLEP 4: Svet staršev v predlagani obliki z dopolnili sprejme Pravila o šolski prehrani in 
Pravila o subvencionirani šolski prehrani. 
 
K točki 7 
Ravnateljica na podlagi utemeljenih pobud predlaga tri spremembe Vzgojnega načrta in 

Pravil šolskega reda. Na glasovanju za sprejetje teh sprememb v paketu z 8 za in 4 proti 
,Svet staršev sprejme  
spremembe dokumentov. 
 

SKLEP 5: Svet staršev v predlagani obliki sprejme spremembe Vzgojnega načrta in 

Pravil šolskega reda . 
 
K točki 8 
Starši prvošolcev predlagajo ponovno namestitev garderobnih omaric pred razred, ker so v 
garderobi previsoke in ni klopi. Ravnateljica pojasni, da zaradi požarne varnosti inšpektor ne 
dovoli kakršnihkoli ovir na hodnikih, bodo pa prvošolci v prihodnosti dobili prostor z lastnim 
vhodom in garderobo, ko se bodo predšolski otroci umaknili  iz šole v prenovljeni vrtec. 
Zaenkrat bodo garderobne omarice razmestili po celem prostoru, da bo med njimi več 
prostora in namestili klopi.  
Starši pohvalijo učitelje zaradi zglednega obveščanja, kje se nahajajo učenci tekom dneva. 
Starši predlagajo saditev različnih sadnih dreves okrog šole in ne samo jablan. 
Starši izražajo dvom o ustreznosti plavalnega športnega dneva pozimi, ko je zunaj mraz in 
sprašujejo, če gredo lahko zainteresirani starši zraven otrok na kopališče. Ravnateljica 
pojasni, da je za otroke poskrbljeno, da se primerno ohladijo pred izstopom iz kopališča in da 
jih čaka avtobus v neposredni bližini kopališča. Tudi ni praksa, da posamezni starši spremljajo 
učni proces, ker se s tem krši varstvo osebnih podatkov nad ostalimi učenci. 
 
V 5.a so bili starši zelo zadovoljni s potekom 1. roditeljskega sestanka. 
 



V 6.a starši predlagajo, da bi imeli učenci med odmori dostop v razrede, saj je na hodniku 
precejšnja gneča. Ravnateljica pojasni, da ostajajo razredi in oprema bolj ohranjeni, če so 
zaklenjeni ali pod varstvom učitelja, se pa strinja, da bi bila večina učencev sposobna 
odgovorno bivati v razredih brez nadzora učitelja. 
Stremi pa šola k aktivnemu preživljanju odmorov in je telovadnica vedno na voljo.    
 
Učenci v 8.a že namensko varčujejo za končni izlet in valeto, starši 8.b pa komunicirajo med 
seboj in z razrednikom preko spletne klepetalnice in dajejo pobudo, da bi tak način 
sodelovanja med starši in šolo enotno za vse razrede podprla šola. 
 
V 9. razredu si želijo nagradni izlet bolj po svoji meri, saj so že tretje leto zmagovalni razred. 
Ravnateljica 
se bo pogovorila z njimi.  
Šolska knjižnica je dostikrat zaprta, starši sprašujejo, kakšen je urnik odprtja. Ravnateljica 
pojasni, da je imela knjižničarka bolniški stalež in se je vsak dan pričakovalo njen prihod na 
delo. Ker so še posebej v septembru učitelji zelo zasedeni, ni bilo urejenega ustreznega 
nadomeščanja. V bodoče bo na vratih knjižnice visel urnik odprtja. 
 
K točki 9 
Starši se seznamijo z mnenjem gospoda Ivana Uršiča, ki utemeljuje, zakaj naj ostane ime 
šolskega glasila nespremenjeno. 
Starši sprejmemo ponujeno obliko delavnice o postavljanju meja otrokom, šola se bo 
dogovorila za termin izvedbe v januarju. 
V komisijo za prehrano se kot predstavnika staršev imenuje Katarino Pleško. 
Ravnateljica podaja v razmislek, če bi v prihodnje organizirali dobrodelni koncert in novoletni 
bazar izmenično vsako leto po en dogodek, ker je to kar velik organizacijski zalogaj za osebje 
šole in finančni za starše učencev. 
Starši učencev v Štanjelu  predlagajo, da učenci več koristijo igrišče vrtca in se ne žogajo na 
dvorišču pred šolo, ker žoga pogosto uhaja  na cesto.  
 
SKLEP 6: V sodelovanju z občino naj se ob asfaltiranju ceste do šole v Štanjelu uredi ležeče 
policaje. 
 
 
Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 20.30. 
 
 
 
Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


