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Datum: 12. 12. 2017 
Številka: 900-02/2017-06 

 
ZAPISNIK 

seje Sveta staršev OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bil v ponedeljek, 4. 12. 2017, ob 
16.30 uri v zbornici šole. 
 
Prisotni: ga. Ksenija Horvat, g. Igor Ravnikar, ga. Mateja Žalig, g. Borut Donko, ga. Evelin Lebar, ga. 
Jožica Šuster, ga. mag. Erika Hvala, ga. ravnateljica mag. Terezija Zamuda. 
 
Opravičeno odsotni: ga. Lidija Maučec, ga. Manca Žalar Kreslin, ga. Erika Jakšič, g. Dean Hren, 
ga. Maja Vučko. 
 
Ga. ravnateljica mag. Terezija Zamuda je najprej pozdravila vse prisotne člane Sveta staršev. Pojasnila 
je, da so teme srečanja aktualne zadeve, predvsem plačevanje obveznosti staršev za nadstandardne 
programe. Pojasnila je, da so starši do sedaj v začetku šolskega leta prejeli natančne izračune za vsa 
plačila (v primeru udeležbe vseh otrok), med šolskim letom pa lahko prihaja do odstopanj (izostanek 
učencev, spremembe s strani prevoznika itd.). 
 
Ga. Žalik je povedala, da je na položnici svojega otroka ugotovila, da je prišlo do 0,70 centov razlike za 
plačilo dneva dejavnosti glede na prvotno kalkulacijo. V nadaljevanju je povedala, da znaša ta razlika 
na posameznega starša iz njihovega razreda, čeprav otrok, ki je manjkal, ni bil iz njihovega razreda. 
Ga. Žalik je nadaljevala in povedala, da je poslala e-pošto staršem njihovega razreda in jih povprašala, 
kaj menijo o takem načinu obračunavanja. Starši so podali različna mnenja - nekaterim se zdi tak 
način obračunavanja dober, drugim ne.  
 
Ga. Šuster je povedala, da je potrebno poravnati stroške prevoza in da šola ne more prevzemati 
odgovornosti za manjkajoče otroke. Podala je vprašanje, kako šola postopa v primeru napovedanega 
manjšega števila otrok. Mag. Erika Hvala je odgovorila, da je možno, da v primeru odsotnosti velikega 
števila otrok prevoznik zagotovi manjši avtobus, če ga ima na voljo. 
 
Ga. Lebar je povedala, da mora vsak starš razmišljati, kaj bi bilo, če bi njegov otrok zbolel. G. Ravnikar 
je dodal, da so oni imeli v vrtcu tak primer, ko je hčerka zbolela in ni mogla na plavalni tečaj, čeravno 
je bila prijavljena.  
 
Mag. Erika Hvala je pojasnila, da je način obračunavanja stroškov do staršev vezan na število 
udeležencev.   
 
Ga. Lebar je dodala, da tudi v primeru podane okvirne cene (40 do 60 EUR), starši spet ne bi bili 
zadovoljni. Ga. Žalik je povedala, da je njihov razred skupaj plačal 14,7 EUR več od predvidenega 
zneska. Zanimalo jo je ali so samo starši njihovega razreda plačali večji znesek ali starši vseh prisotnih 
učencev. Mag. Erika Hvala je odgovorila, da naj se v primeru finančnih nejasnosti oglasi v tajništvu 
šole, enakega mnenja je bila tudi ravnateljica šole, ki je dodala, da bo šola v bodoče pripravila do 
staršev okvirni finančni plan za nadstandardne dejavnosti šole. Pojasnila je, da v kolikor se starši ne 
strinjajo s plačilom obveznosti do šole, lahko otrok ostane na šoli in se ne udeleži določene dejavnosti 
ali pa starši sami poskrbijo za prevoz otroka. 
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Ravnateljica je v nadaljevanju izpostavila postopnost razreševanja vsebinskih vprašanj, ki velja za vse 
starše učencev (učitelj - razrednik - šolska svetovalna delavka - ravnateljica). 
 
Ga. Žalik je povedala, da predlaga, da se drugič na vabilo doda dnevni red srečanja. Ravnateljica je 
odgovorila, da je iz vabila razvidno, da gre za aktualne zadeve. 
 
Ravnateljica mag. Terezija Zamuda je v nadaljevanju izpostavila, da je dobila informacijo – kritiko, 
glede prehrane, ki se navezuje na preveliko število namazov. Pojasnila je, da to kar ponujamo 
otrokom v slovenskih šolah je zelo dobro in kvalitetno. Nadaljevala je, da sta z mag. Eriko Hvalo 
pregledali jedilnike, ki so v skladu s smernicami zdrave prehrane in meni, da so jedilniki dobri. 
Nadaljevala je s pojasnilom, da se na šoli trudijo usklajevati želje vseh, ki pa morajo biti v skladu s 
smernicami zdrave prehrane. Ravnateljica je pojasnila, da so letos prvič uvedli popoldansko malico v 
drugačni obliki. Trenutno se dogaja, da starši vsak mesec dodatno prijavljajo učence na popoldansko 
malico, zato prihaja do težav z evidentiranjem in vsakomesečnimi spremembami odločb in aneksov. 
Razmišljanja za novo šolsko leto gredo v smeri, da starši učenca prijavijo v začetku šol. leta na obrok, 
nato pa sami skrbijo in po potrebi odjavljajo posamezne obroke.  
 
Ga. Žalik je povedala, da so z njenega vidika jedilniki v redu, vprašala je kdaj si lahko otrok vzame 
sadje. Ravnateljica mag. Terezija Zamuda je odgovorila, da si učenci lahko vzamejo sadje v času 
malice in v dopoldanskih odmorih.  
 
Mag. Erika Hvala je dodala, da želimo učence navaditi na to, da jedo v jedilnici in ne v garderobi ali na 
hodniki.  
 
Ga. Žalik je povedala, da je mislila, da lahko otroci v času podaljšanega bivanja dostopajo do sadja in 
je svojega otroka nagovarjala, da si lahko sadje v času podaljšanega bivanja vzame. Mag. Erika Hvala 
je pojasnila, da ima podaljšano bivanje svoj program, ob 14.00 uri je čas za popoldansko malico za 
učence, ki so nanjo prijavljeni. V tistem času je v jedilnici prisoten učitelj, ki srbi za red v jedilnici in 
evidentira prisotne učence. Kot razlog za tako odločitev je navedla morebitno pozabljanje kartic 
doma. 
 
G. Ravnikar je povedal, da bomo počasi prišli do točke, ko bodo učenci imeli kartice. Ravnateljica je 
povedala, da so o tej možnosti v preteklosti že razmišljali a so se odločili, da ostanejo na ročnem 
evidentiranju.  
 
Mag. Erika Hvala je predstavila decembrski jedilnik ter povedala, da je prav, da so na jedilniku enkrat 
tedensko namazi, med, mlečni izdelki in tako bo ostalo tudi v prihodnje, saj je otroke treba navajati 
na raznoliko hrano. Ravnateljica je dodala, da so spremembe jedilnika možne v primeru težav z 
dobavo ali odsotnosti kuharice.  
 
Ravnateljica je člane Sveta staršev opozorila, da se zapisniki Sveta staršev ne pošiljajo po e-pošti, prav 
tako ne izvlečki zapisnika. Zapisniki so potrditvi članov Sveta zavoda lahko javno objavljeni. Zapisnik je 
zapisan s strani zapisnikarja, v tem šolskem letu je to ga. Ksenija Horvat, članica Sveta staršev.  
 
Ga. Žalik je vprašala, kako lahko posreduje informacije dogovorjene na Svetu staršev do ostalih 
staršev. Mag. Erika Hvala je povedala, da se zapisnik lahko objavi, ko se potrdi na naslednji seji. 
Predlagala je, da se objavi osnutek zapisnika pod zavihkom organi šole na spletni strani šole.  
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Mag. Erika Hvala je podala mnenje, da je ona pripombo, da so starši premalo seznanjeni z delom 
Sveta staršev, razumela drugače in sicer v smislu, da ni ustrezne komunikacije med predstavnikom 
Sveta staršev in ostalimi starši. Predlagala je sodelovanje predstavnika sveta staršev z razrednikom v 
smislu krajše oblike sestanka (po uradnem delu razrednega roditeljskega sestanka). Pojasnila je, da so 
občasno potrebna osebna srečanja, pogovor, da se podajo predlogi in pripombe, ki jih kasneje lahko 
predstavniki posameznega oddelka predstavijo na seji.  
 
Ga. Žalik je povedala, da imajo starši veliko pripomb, problem nastane, ko je treba kaj zapisati. Opaža, 
da je problem v komuniciranju preko e-pošte. Ga. Žalik je povedala, da je biti član Sveta staršev zelo 
nehvaležno delo in bo v prihodnje razmislila o članstvu.  
 
Ga. Šuster je povedala, da je najboljše, če se gre v primeru težav k posameznemu učitelju in ne da se 
težave rešujejo na sestankih Sveta staršev. G. Donko je dodal, da moramo razločevati ali gre za 
mnenje enega starša ali več staršev.  
 
Ravnateljica mag. Terezija Zamuda je vse prisotne seznanila, da odhajajo učenci 7. in 8. razreda 20. 
12. 2017 v Ljubljano, kjer si bodo ogledali Parlament in Hišo Evropske unije. Prevoz krije 
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, ogledi so za učence brezplačni. Ta dan bo odhod 
učencev izpred šole pred 8.00 uro, zato ne bo zagotovljene prehrane s strani šole. Pojasnila je, da je 
bila dosedanja praksa, da so si učenci v takih primerih vzeli malico od doma.  
 
Mag. Erika Hvala je dodala, da obstaja možnost, da dobijo učenci s seboj sendvič (pripravljen 
prejšnjega dne ali zapakiran od dobavitelja), ki ima daljši rok trajanja. Ravnateljica Terezija Zamuda je 
izpostavila težave, ki nastanejo v primeru, da učenci odhajajo na dejavnost v ponedeljek.  
 
G. Ravnikar je povedal, da ne vidi težav v tem, da si učenci v takih primerih prinesejo malico od doma. 
Vsi člani Sveta staršev se strinjajo, da si učenci v primeru, ko se odhaja na dan dejavnosti ali kam 
drugam pred 8.00 uro prinesejo malico s seboj od doma. 
 
Ravnateljica je člane Sveta staršev  seznanila tudi z opravljeno akcija zbiranja papirja, podatki o 
zbranem papirju so na internetni strani šole, skupaj so učenci zbrali okrog 10 ton. Nadaljevala je z 
obvestilom, da bo cena fotokopij 5,50 EUR v skladu s potrjenim novim cenikom, ki je objavljen na 
spletni strani šoli.  
 
Ravnateljica je seznanila člane Sveta staršev o primeru prinašanja petard v šolo. Policistka Mojca bo 
za učence izvedla preventivne delavnice na temo pirotehničnih sredstev. Ravnateljica je staršem 
svetovala, da se doma pogovorijo z učenci o nevarnostih, ki jih prinašajo pirotehnična sredstva. 
 
Ravnateljica je izpostavila pripravljenost šole za konstruktivno sodelovanje. Samo na tak način se 
priznani ugled in dobro ime ohrani. 
 
Ravnateljica je v nadaljevanju predstavila nekatere aktualne informacije in sicer je povedala, da gre 
za kadrovsko spremembo na področju matematike, kjer učitelja Vlada Mlinariča trenutno nadomešča 
učiteljica Božica Antolin. Ga. Šuster je povedala, da imajo učenci veliko več naloge kot so je imeli prej, 
kar je dobro za oblikovanje učnih navad. Dodala je, da se bodo morali navaditi na razlago nove 
učiteljice.  
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Ravnateljica je prisotne seznanila z novostjo postopnega uvajanja NPZ-ja v 3. razredu Prijava s strani 
šole je bila dana na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvo bo izbralo šole, ki bodo 
sodelovale. V kolikor bo šola izbrana bo o tem obvestila starše. Šola bo 23. 12. 2017 imela delovno 
soboto – kulturni dan. Izvedla bo občinsko prireditev ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. Ta dan 
nadomeščamo za 9. 2. 2017. 
  
Ga. Šuster je vprašala ali bo pustovanje na šoli in pohvalila kvalitetne proslave prirejene s strani šole. 
Ravnateljica je odgovorila, da bodo učenci nižjih razredov imeli dan dejavnosti, učenci višjih razredov 
pa ne. Ga. Šuster se je pozanimala ali bo na dan pusta organiziran ples s strani 9. razredov. 
Ravnateljica je pojasnila, da ples pripravljajo učenci 9. razreda, vedno pa mora biti zraven tudi 
program. 
 
Ravnateljica je razložila, da se na šoli veliko dogaja. Pomembno je, da se učenci v šoli dobro počutijo 
in dobijo znanje za življenje. 
 
Srečanje je bilo zaključeno ob 18.00 uri. 
  
Zapisala:                           Pregledala in dopolnila: 
 
Ksenija Horvat,                                        mag. Terezija Zamuda, 
članica Sveta staršev                          ravnateljica 
 
Priloge:   
- Priloga št. 1: Vabilo na sejo. 
- Priloga št. 2: Lista prisotnih. 
 
 
 

  
 
 


