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Številka: 4 
Datum: 21.02.2019 
  Z A P I S N I K 

 
4. seje Sveta staršev  z dne 19. 02. 2019   

 
 

Člani Sveta staršev so se sestali v zbornici šole ob 17.00 uri .  
 

Prisotni člani Sveta staršev: Karmen Fabjan (1.D), Tjaša Korošec (1.E), Saša Kovačič (2.A), 
Loredana Vidmar (2.B), Nevenka Žiberna Remic (2.C), Marina Ristić (2.D), Janja 
Matko (3.A), Nataša Visočnik (3.B), Lidija Horvat (3.C), Danijela Brcar (3.D), 
Dejan Zupančič (4.A), Jerneja Starc (4.B), Sabina Kresevič (4.C), Matjaž Pirc 
(5.A), Petra Godina (5.B), Mojca Šetina (5.C), Sašo Bole (6.A), Martina Volk 
(6.B), Martina Pirec Bole (6.C), Andrej Kariž (6.D), Bogdan Šuber (6.A), Živa 
strnad (7.B), Anita Marinšek (7.C), Tanja Škrinjar (7.D), Kristina Rešeta (8.A), 
Sabina Pirjevec (9.A), Kristina Pavlič (9.B), Vlasta Kukanja (9.C), Matjaž Stopar 
(1.L, 2L), Irena Stopar (3.L,4L), Damjana Vidmar Grdina (5.L)  

 
Odsotni člani Sveta staršev: Laura Rožac Čišija (1.A) - opravičeno, Marko Fajt (1.B), Taja 

Tavčar (1.C), Nada Uršič (2.A) – opravičeno (nadomeščala Saša Kovačič), Aleš 
Petaros (4.D), Bernard Pandža (8.B) - opravičeno, Aleksander Jagodič (8.C) 

 
Predsednica Sveta staršev je ugotovila, da je Svet sklepčen. 
 
Na seji so bili poleg članov Sveta staršev prisotni še člani sveta šole: Igor Meden, Mateja 
Jerina, Nevenka Žiberna Remic, Dejan Avsec, Danijela Brcar, Matjaž Pirc, ravnateljica 
Jadranka Mihalič in odvetnica Nina Cek Perhavec. Člani Sveta šole Ljubica Benčič, Zoran 
Pejić in Brigita Pirjevec so se zaradi drugih obveznosti za udeležbo na seji opravičili. 
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Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 
  

1. Pobude in predlogi predstavnikov v  Svetu staršev – odgovori na že poslane pobude 
in predloge 

2. Šola v naravi 
3. Napovednik 
4. Razno 

 
Prisotni so se s predlaganim dnevnim redom soglasno strinjali. 
 
 
 

1. TOČKA 
       Pobude in predlogi predstavnikov v  Svetu staršev – odgovori na že poslane   
       pobude    in predloge 

 
Predsednica Sveta staršev predstavi sledeče pobude,  predloge in odgovore: 
- Podan predlog, da bi se na uvodnih roditeljskih sestankih predstavilo staršem učitelje, ki 

bodo otroke poučevali, je bil posredovan vodstvu šole, vendar odgovora na ta predlog Svet 
staršev še ni prejel. Ravnateljica predlagani predlog potrdi in se zaveže, da se bodo z učitelji o 
tem dogovorili in zadevo uredili. 

- Predlog, da je v primeru nujnih obvestil potrebno le-ta takoj staršem posredovati na e-
pošto, je sprejet in se že izvaja.   

- Predvidena je bila sanacija likovne učilnice, vendar je to vprašanje do sprejetja proračuna 
Občine še nerešeno. 
Glede sanacije vlažne stene učilnice na Ljudski univerzi, kjer ima naša šola najete prostore 
za izvajanje pouka, je Ljudska univerza podala pojasnilo, da je sanacija v planu, vendar je to 
projekt, ki ga je zaradi velikega obsega mogoče izvesti le v poletnih mesecih, ko ni pouka. 
Za začasno rešitev je Svet staršev priskrbel razvlaževalnik zraka, ki je postavljen v učilnico, 
učiteljica pa še dodatno samoiniciativno skrbi za pogostejše prezračevanje prostora. 

- Podana je bila  pobuda, da bi na prehodu za pešce pred Ljudsko univerzo postavili redarja, 
ki bi skrbel za varnost otrok. Pobuda še ni rešena,  
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- Podana je bila tudi pobuda za postavitev mreže na zidu, ki ločuje »skate park« pri Ljudski 
univerzi  od železnice. Šola je predlog poslala Občini, vendar odgovor še ni prejela. 
S strani staršev je bil podan predlog, da bi poskusili pozvati Slovenske železnice, da priskočijo 
na pomoč pri postavitvi dodatne ograje in tako sodelujejo pri zagotavljanju zaščite železniške 
proge pred nevarnostjo za otroke. 
 

 
2. TOČKA 

Šola v naravi 
Predsednica Sveta staršev  najprej predstavi  težave, vezane na izvedeni nadzor 
Inšpektorata nad izvajanjem šole v naravi na naši šoli. Objasni tudi, da informacij v zvezi z 
letošnjo šolo v naravi še ni, oziroma so precej pozne, ker je  šola čakala na odgovor 
inšpektorata. Predsednica pojasni, da je Pravilnik izvajanja šole v naravi zastarel (iz leta 
2004, nato dopolnitve in popravki 2008 in 2009), naša šola pa zaradi velikega števila 
učencev specifična, s čimer se strinjata tako Inšpektorat kot  tudi Ministrstvo.  Pravilnik 
določa maximalno zgornjo dovoljeno obremenitev staršev za šolo v naravi kot sledi:  
- cene bivanja na dan na učenca v CŠOD, pomnožene z 2,6 za šolo v naravi s poudarkom 
na smučanju, 
- cene bivanja na dan na učenca v CŠOD, pomnožene z 1,7 za šolo v naravi s poudarkom 
na plavanju ali drugih vsebinah. 
Cena oskrbe v CŠOD znaša 13,89 EUR/dan,  v katero pa ni všteta posteljnina, ki znaša 
dodatne 4,40 EUR/komplet. 
Pravilnik je potrebno dosledno spoštovati. 
V preteklih letih  je šola organizirala učencem šolo v naravi  v soglasju s starši, vendar  je bila 
kot rečeno nekoliko presežena  dovoljena zgornja  meja. Pri tem je predsednica poudarila, 
da je šola vsako leto pomagala pri sofinanciranju šole v naravi s sredstvi iz posebnega konta, 
kar je velika boniteta, ki se je vsi premalo zavedamo. V lanskem šolskem letu je šola 
pomagala 40 učencem. Šola pomoči nikoli ni odrekla niti enemu učencu, ki je zanjo zaprosil.  
V letošnjem letu je šola že izpeljala zimsko šolo v naravi – smučanje za 6. razrede, glede 
šole v naravi za 3. razred (prilagajanje na vodo) pa so starši imeli na izbiro Cerkno ali 
plavanje z vsakodnevno vožnjo v Atlantis v Ljubljani. Odločili so se za CŠOD Cerkno, kjer 
bodo letovali v dveh skupinah. 3.A in 3.B razred v mesecu marcu, 3.C in 3.D razred pa v 
mesecu maju. V nadaljevanju ravnateljica predstavi letovanje v CŠOD Cerkno. Predsednica 
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Sveta staršev predstavi možnosti pridobivanja dodatnih sredstev za financiranje šole v 
naravi, kot so sponzorji, donacije, subvencije ali druge oblike zbiranja sredstev z namenom, 
da se zniža prispevek za šolo v naravi (bivanje in oskrba, brez prevoza). 
Besedo dobi Igor Meden, ki Svet staršev seznani z odločbo Inšpektorata in nastalo 
problematiko ter vloženo pritožbo zoper odločbo. Odpre se razprava. Besedo dobi tudi 
odvetnica Nina Cek Perhavec, ki zadevo predstavi tako iz pravnega kot tudi  iz človeškega 
vidika, pri čemer poudari, da Pravilnik ni skladen z zakonodajo in da potemtakem šola ni v 
prekršku, kar pa bi bilo potrebno dokazovati. Na podlagi  povedanega Svet staršev sprejme 
sklep: 
»Svet staršev je seznanjen z vsebino odločbe Inšpektorata in z vloženo pritožbo zoper 
odločbo in glede na dejstvo, da je šola sama vložila pritožbo,bo tudi sama odločala o 
morebitnem umiku pritožbe.« 
 
Po zaključeni 2. točki dnevnega reda sejo nadaljujejo samo predstavniki Sveta staršev. 
 
 

3. TOČKA 
Napovednik 

Predsednica Sveta staršev prisotne seznani, da je letošnje šolsko leto volilno leto, saj 
ravnateljici 31.8.2019 poteče mandat. 
7.3.2019 je predvidena  seja Sveta šole, na kateri se bo sprožil postopek za imenovanje 
ravnatelja. Predsednica je prisotne ponovno seznanila s pomembnostjo udeležbe sej. 
Predvidena je tudi seja Sveta staršev med  5.6. – 10. 6., ko bomo obravnavali in potrjevali  
učbenike in delovne zvezke za naslednje šolsko leto . Lepa novica je, da bodo učbeniki in DZ 
za 1. in 2. razred v naslednjem šolskem letu brezplačni. 
Predsednica je poudarila, da je biti predstavnik oddelka v svetu staršev šole funkcija, za 
katero smo bili imenovani ker nam starši zaupajo. S tem smo sprejeli določene dolžnosti in 
odgovornosti, naše poslantvo pa je zagotovo tudi človečnost in srčnost, zato  predlagala, 
da bi v prihodnje poskusili organizirati 1 - 2  dobrodelna koncerta letno  za otroke na šoli, ki 
potrebujejo pomoč. Predlog je bil sprejet, vendar je potrebno pred tem natančno definirati 
proces, za kar bo potrebno imenovati delovno skupino. Razprava o tem se bo nadaljevala na 
naslednji seji Sveta staršev. 
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4. TOČKA 
Razno 

- Predsednica Sveta staršev pove, da je postavljena nova spletna stran šole in se zahvali 
za realizirani sklep.  

- Poudari, da je bil sestanek za šolsko prehrano učinkovit, saj so bili vsi podani predlogi 
glede prehrane sprejeti, tabla za restavracijo »Oštarija pr' Srečkotu« bo tudi narejena v 
kmalu. Izdelujejo jo učenci pod vodstvom likovne pedagoginje Mateje Melan, projekt je 
zastavljen čudovito in bo zelo lepa popestritev šole. Predsednica pove, da je bilo 
predstavnikom izvajalca šolske prehrane iz strani Sveta staršev jasno povedano, da tabla 
ne bo imela vpliva na kakovost prehrane, zato je potrebno še naprej stremeti, da je le-ta 
na najvišjem nivoju. Predsednica je prisotne ponovno pozvala, da kot predstavniki 
staršev gredo na šolsko kosilo in pošljejo kratek zapis o svojih opažanjih in ugotovitvah. 

- Predstavnica sveta staršev iz Lokve opozori na težavo s Komunalnim podjetjem  v Lokvi, 
ki je povezana z odvažanjem smeti mimo šole ravno ob 7.45, ko otroci prihajajo v šolo in 
naproša, da bi uro odvoza na tej lokaciji prilagodili. 
Med predstavniki staršev je prisotna tudi predstavnica staršev, ki je zaposlena  na 
Komunali, kjer je  zadolžena za to področje, in pove, da ni težave, ampak predlog  mora 
biti podan pisno. Predsednica Sveta zaprosi predstavnico iz podružnice Lokev, da 
pošljejo pisni predlog Svetu staršev, šoli ali pa direktno Komunali. 

- Predsednica opozori tudi na pripombe nekaterih predstavnikov sveta staršev glede 
posredovanja vabila staršem na dobrodelni koncert »Ismail in avtizem«. Glede na to, da 
dobrodelni koncert ni bil ne komercialne ne politične narave, vsebina ni sporna. Ob tem 
poudari, da so  predstavniki oddelčnih skupnosti dolžni posredovati staršem vsakršno 
navodilo, gradivo, vabilo… , ki jim je posredovano iz strani delovnega telesa Sveta 
staršev. 

- Predstavnik sveta staršev se pozanima glede Peticije za spremembo šolskega sistema, 
ki jo je podalo Društo sveta staršev. Predsednica pojasni, da gre za igro besed in da je 
treba ločiti med Društvom sveta staršev in Zvezo sveta staršev. Svet staršev naše šole ni 
član omenjene zveze, glede peticije pa se vsak posameznik samostojno odloča.  
Eden od predstavnikov opozori še na dvoreznost peticije . 
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Predsednica pozove predstavnike, naj do naslednje seje razmislijo o članstvu v Zvezi 
sveta staršev in v kolikor smatrajo, da bi bilo prav, se bomo v Zvezo včlanili ter imenovali 
delovno telo, ki bo v Zvezi aktivno sodelovalo. 
 

Seja je bila zaključena ob 18.20.   
 
  

 
Zapisnikar:        Sejo je vodila: Danijela Brcar          Nevenka Žiberna Remic 


