
                    
__________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

ZAPISNIK SREČANJA SVETA STARŠEV, KI JE BIL DNE, 30. 9. 2013, OB 16.00 V ZBORNICI ŠOLE 

 Prisotni: glej listo prisotnosti 

Opravičeno odsotni: 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika in sklepov zadnje seje sveta staršev 

2. Konstituiranje sveta staršev 

3. Seznanitev in potrditev stroškovnika plačljivih dejavnosti v šol. letu  13-14 

4. Aktualnosti 

 

Ad 1 in Ad 2) Srečanje je vodila ga. ravnateljica mag. Terezija Zamuda. Na začetku je vse lepo 

pozdravila, še posebej nove člane. Pojasnila je, da prvo sejo sklicuje ravnateljica, nato pa predsednik 

sveta staršev. Izvolitev v sveta staršev – mandat traja eno leto. Pojasnila je, da glede na to, da se 

nekatere vsebine povezujejo s svetom zavoda, bo del seje samostojen, nato se pridružujemo članom 

sveta zavoda. To pa zato, da se časovno zadeve ne podvajajo, predvsem za tiste, ki so tudi člani sveta 

zavoda. V nadaljevanju je povedala, da bodo vabila poslana na elektronske naslove, oblikovana bo 

tudi spletna učilnica Svet staršev – kjer bodo objavljena vsa gradiva. 

 Ga. ravnateljica je predstavila zapisnik in sklepe, ki so bili sprejeti na zadnji seji. Tam se je predstavilo 

zakonodajne spremembe in potrdilo nabor delovnih zvezkov za šol. leto 2013-14. Prebrala je nov 

seznam izvoljenih članov sveta staršev po razredih. Pojasnila je, da  je ga. Denise Semenič, ki je bila 

lani predsednica sveta staršev, danes upravičeno odsotna. Je pa ga. Denise podala soglasje za 

prevzem mesta predsednice še v tem šol. letu.  Srečanja sveta staršev potekajo ponavadi trikrat 

letno. 

G. Dean Hren je povedal, da se strinja s tem, da Denise Semenič ostane predsednica sveta staršev. 

Ostali prisotni so ga podprli. 

G. Dean Hren je podal predlog, da se za namestnico predsednice sveta staršev izvoli go. Manco Žalar 

Kreslin. Ostali prisotni so predlog podprli.   

Sklep 1.: Ga. Denise Semenič je bila soglasno izvoljena za predsednico sveta staršev v šol. letu 

2013-14. Ga. Manca Žalar Kreslin je bila soglasno izvoljena za namestnico predsednice sveta 

zavoda. 

Ad 3) Ga. ravnateljica je predstavila stroškovnik za razširjene dejavnosti, ki bodo potekale v šol. l. 

2013-14, po razredih. (Tabela je v prilogi zapisniku). Pojasnila je način sofinanciranja s strani 

Ministrstva za šolstvo ter posebnosti za šolo v naravi ter plavalni tečaj. Pojasnila je, da so bili starši 

seznanjeni na razrednih roditeljskih sestankih.  

Ga. Erika Hvala je pojasnila stroškovnik za vrtec v tem šol. letu. Večjih izdatkov ne bo, verjetno 3 EUR 

za ogled lutkovne predstave, ter cca. 4 EUR za nabavo zobnih ščetk. Pojasnila je, da bo pri 

septembrski položnici obračunan znesek za junijski izlet in za zobne ščetke. 
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Ga. Manca Žalar Kreslin je predlagala, da se ta podatek zapiše na oglasni deski vrtca. Ga. Erika Hvala 

je povedala, da se bo to uredilo. 

Ga. Šuster je povedala, da je sicer težko plačati šolo v naravi, vendar je zelo pozitivno, da lahko 5 dni 

učenec preživi s sošolci.  

G. Dean Hren je povedal, da se strinja z raznolikimi vsebinami, vesel je, da lahko starši poravnavajo 

zneske po obrokih. 

Sklep št. 2: Člani sveta staršev so soglasno potrdili stroškovnik za razširjene dejavnosti v vrtcu in 

šoli v šol. letu 2013-14. 

Ad 4) Ga. Erika Hvala se je zahvalila ga. Manci Žalar Kreslin za sodelovanje v timu za prehrano v 

lanskem šol. letu. Pojasnila je, da je potrebno izvoliti novega predstavnika staršev, ki bi sodeloval pri 

pripravi jedilnikov. 

Sklep št. 3: Člani sveta staršev so soglasno potrdili ga. Ksenijo Horvat za članico staršev timu za 

zdravo prehrano v vrtcu. 

Ga. Erika Hvala je povedala, da prihaja precej ponudb za plačljive dejavnosti v vrtcu – plesna 

dejavnost, šport, tuj jezik …Strokovno stališče je, da vrtec pokriva precej obogatitvenih dejavnosti in 

da ni potrebno, da bi se ponujale plačljive vsebine za starše. Predlagala je, da bi svet staršev v naprej 

odločal o zunanjih izvajalcih v zavodu. 

Sklep št. 4: Člani sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da svet staršev odloča o ponujenih 

plačljivih dejavnostih za starše. 

G. Dean Hren je povprašal, kako je s prehrano in odmori v zavodu v tem šol. letu. Ga. ravnateljica je 

povedala, da je bilo nekaj nevšečnosti glede prijave na prehrano in aneksov. V letošnjem letu je prišlo 

do večjih razhajanj. 

G. Dean Hren je opozoril na smeti, ki se nahajajo v kolesarnici, smeti se nabirajo. Predlagal je, da bi 

hišnik pobiral smeti, da bi bilo bolj čisto in urejeno. Ga. ravnateljica je opozorila na parkiranje 

avtomobilov na prireditvah. 

Ga. Jožica Šuster je povedala, da so starši predlagali čim več praktičnega znanja. Pohvalila je učitelja 

Alojza Krevha, ki spodbuja gibanje učencev. 

Starši niso podali nobenega komentarja ali pripombe. 

Srečanje je bilo zaključeno ob 17. 0 uri. 

Zapisnik zapisala: mag. Erika Hvala, socialna pedagoginja 

Zapisnik pregledala: 

mag. Terezija Zamuda, ravnateljica 
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