
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV 
z dne 4. 6. 2018 

 
Sejo je vodila predsednica sveta staršev ga. Nadja Odar. Začetek seje ob 18:00 uri v učilnici 
št. 25. 
 
Lista prisotnosti je priložena. 
Ostali prisotni: Fani Bevk, ravnateljica in Alenka Glastovec, pomočnica ravnateljice 
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta (LDN) 2017/2018 
3. Učbeniki in delovni zvezki za prihodnje šolsko leto 
4. Šolska prehrana 
5. Novo šolsko leto 
6. Razno 
 
Predlagani dnevni red so člani soglasno potrdili. 
 
Ad 1 
 
Sklep 1: Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev (februarska seja) je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2 
 
Ravnateljica je predstavila poročilo o realizacijo LDN za tekoče šolsko leto. 
Sklep 2: Člani Sveta staršev so se seznanili s poročilom ravnateljice. 
 
Ad 3 
 
Z vabilom sta bila članom poslana seznama učbenikov in delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto. Za 
vsak razred so bile pripisane cene in skupna nabavna cena.   
 
Sklep 3: Člani Sveta staršev so potrdili predlagano skupno nabavno ceno za izbrane učbenike in 
delovne zvezke. 
 
Ad 4 
 
Ravnateljica je spregovorila o šolski prehrani in predlagala, da se Pravila o šolski prehrani, ki so 
objavljena na spletni strani posodobijo zaradi nekaj novosti: ključkov, s katerimi imajo učenci dostop 
do kosila ter možnostjo odjavljanja obrokov preko Lopolisa.  
 
Sklep 4:  Člani Sveta staršev so seznanjeni z novimi Pravili o šolski prehrani.  
 
Ad 5 
 
Ravnateljica je predstavila priprave na novo šolsko leto.  
 
Ad 6 
 

- Predvidena gradnja telovadnice in šest učilnic  



Sklep 5: Ravnateljica  sproti obvešča člane Sveta staršev o napredovanju projekta  oziroma  
pričetku gradnje. 

 
- Avgusta letos  bo potekala energetska sanacija šole – izvajalec Eltec Petrol  
Pobuda staršev je, da se dodatno s strani šole določi nadzornika zaradi možnih pomanjkljivosti in 
kasnejših nepotrebnih reklamacij. Posebna pozornost naj se nameni energetski sanaciji glasbene 
učilnice, da ne bo v njej tako vroče, kjer je v tem prostoru nevzdržno imeti več ur pouka. 
Sklep 6: Šola naj izbere ali sodeluje pri izbiri visoko kvalificirane osebe za nadzor nad 

izvajanjem gradnje telovadnice in njej pripadajočih šestih učilnic ter za nadzor nad energetsko 

obnovo šole. 

- Starši izpostavijo problem, ker nekateri starši šolajočih otrok nič ne govorijo in ne razumejo 
slovensko.  
Ravnateljica: Ravnatelji OŠ in vrtcev so problem izpostavili na posvetu, kjer so bili tudi 
predstavniki MOK in dali pobudo za razreševanje tega problema, ki ga vsaka šola rešuje po 
svoje. Dodatnih sredstev ni.  Imamo Medgeneracijski center, Škrlovec, kjer izvajajo pouk 
slovenščine za priseljence, vendar je pomembna tudi želja za učenje, če te ni, je težko kaj 
narediti. Učencem priseljencem so nudene ure učenja slovenščine. 

 
- Povabilo na dva dogodka: 

Praznik KS Planina in Huje: 21. 6. – vabljeni starši in otroci na igrišče krajevne skupnosti 
Predstavitev šole: 7. 6. – Žagarca odpira svoja vrata (na dogodek vabljeni starši in učenci). 

 
Ravnateljica se zahvaljuje staršem za konstruktivno sodelovanje, ki je bistveno za kvalitetno šolsko 
delo in da se učenci dobro počutijo. 
 
Sejo končali ob 19.20. 

 
 

Zapisala:         Predsednica Sveta staršev: 
Ana Vučina Vršnak       Nadja Odar 


