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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, 
 
ki je bil v sredo, 7.6.2017, ob 19.00 uri v jedilnici šole 
 
 
Prisotni:   
predsednica sveta staršev Mojca Potnik Šonc (2.a), člani sveta staršev: Barbara 
Ravnjak (1.b), Mateja Hren (1,2 g), Valerija Kancler (2.b), Damjan Strelc (3.a), Andrej 
Herman (3.b), Hrovat Darja (3,4 s), Mateja Košak (4.a), Darja Cvelfer (4.b), Albina 
Sadek (3,4 g), Polona Arbajter Očko (5.a), Jure Bićanić (5.b), Nina Skledar (5.c), Anita 
Gobec (6.a), Lidija Bombek (6.b), Petra Mrzdovnik (6.c), Peter Kovačič (7.a), Anica 
Čuček (7.b), Andreja Burja (8.a), Adolf Jevšenak (8.b), Magda Kovačič (8.c), ravnatelj 
g. Peter Kos, poverjenica učbeniškega sklada ga. Barbara Potnik, šolska svetovalna 
delavka ga. Biserka Esih in zapisnikarica Natalija Bukovšek 
 
Opravičeno odsotni: 
Aleksandra Tajhar (9.a). 
  
Neopravičeno odsotni: 
Mateja Esih (1.a), Jasmina Brglez (1,2 s), Vojko Bobik (9.b), Iztok Preložnik (9.c)  
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Učna gradiva za šolsko leto 2017/18  
3. Razno. 

 
 
(K1) Pregled zapisnika iz prejšnjega sestanka 
 
Po uvodnem pozdravu predsednice Mojce Potnik Šonc, se ugotovi sklepčnost. Po 
kratkem pregledu zapisnika zadnjega sestanka se z dvigom rok soglasno potrdita  tako 
zapisnik zadnje seje kot tudi  predlagani dnevni red.   
 
 
 
(K2) Učna gradiva za šolsko leto 2017/18 
 
Poverjenica učbeniškega sklada Barbara Potnik je predstavila seznam učnega gradiva 
za naslednje šolsko leto. Novost v pravilniku je, da bodo gradiva prvih razredov 
brezplačna za starše, ker je Ministrstvo za šolstvo in šport namenilo sredstva v ta 
namen. Sezname skupaj s ponudbami bodo otroci prejeli kot vsako leto, dobili bodo 
še dodatno naročilnico za učbenike, in sicer zaradi evidence, ki jo zahteva MŠŠ. Vsi 
seznami so dostopni na internetni strani šole in v knjigarnah. 
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Nekateri starši 7. in 8. razredov so mnenja, da bi otroci rabili svoje učbenike pri urah 
angleškega jezika, ker  veliko pišejo v njih. Učbenik dobijo v šoli, vendar ga vrnejo ob 
koncu šolskega leta. Kdor je mnenja, da njegov otrok potrebuje svojega, ga lahko 
seveda kupi, če želi. 
Predstavnike staršev je svetovalna delavka Biserka Esih prosila, da obvestijo ostale 
starše, da so na razpolago boni  RK za potrebščine. Če kdo potrebuje pomoč, naj pride 
k njej. 
 
 (K3) Razno 
 
Glede  prehrane  v šoli so nekateri starši mnenja, da se pri kuhanju uporablja preveč 
instant hrane in preveč sladkih pekovskih izdelkov za malico. Ravnatelj je povedal, da 
se v kuhinji trudijo, kolikor se lahko, da naročajo kar nekaj sestavin od lokalnih 
dobaviteljev (domači kruh, domače mleko, skuta, jogurti, meso), ker pa je včasih stiska 
s kadrom, se  tudi zgodi, da na jedilnik umestijo prehrano, ki je že delno  pripravljena.  
Ne sme se zanemariti tudi podatka, da se otrokom večkrat ponudi zdrav obrok, in sicer 
tako za malico (polnozrnate žemlje, domači jogurt …) kot tudi za kosilo, a se dogaja, 
da skoraj polovico hrane otroci vrnejo nedotaknjene nazaj v kuhinjo. 
Na pobudo, da bi otroci lahko pomagali v kuhinji, je ravnatelj odgovoril, da ni primerno, 
ker ne morejo izostajati od pouka, pride lahko tudi do poškodb.  
Sprejel se je sklep, da se bo v novem šolskem letu sestala skupina staršev otrok in 
delavcev šole, ki se še ni sestajala, bila pa je ustanovljena.  
 
Predsednica sveta staršev je vprašala, zakaj na internetni strani šole ni e-naslov 
učiteljev. Starši bi tako lahko po e-pošti komunicirali z učitelji. Ravnatelj pravi, da je  
res, da smo v informacijski dobi, ampak kar se tiče otrok, je bolj primerno, da starši 
pridejo v šolo na govorilno uro in se osebno pogovorijo z učiteljem.  Na internetni strani 
je objavljena  telefonska številka in e-pošta, na katero se lahko sporoči, če otrok zboli 
itd.  
V zvezi z internetnimi naslovi je bil sprejet sklep, da se starši o temi ali bi želeli z učitelji 
in drugimi delavci v šoli komunicirati preko spletne pošte, pogovorijo z drugimi starši 
na prvih roditeljskih sestankih in potem posredujejo informacije o mnenju na 1.svetu 
staršev v novem šolskem letu. 
Svetovalna delavka Biserka Esih je nato še prosila starše, da naj z otroki čim več 
komunicirajo in jih spodbujajo, da se družijo s prijatelji, kajti vse bolj se opaža slabo 
komunicirajo med otroki, ravno zaradi vse večje uporabe elektronskih naprav. 
 
Glede pevskega zbora na višji stopnji je ena od mamic izrazila razočaranje, ker v celem 
šolskem letu skoraj ni videla nastopati svoje hčere. Tudi revija pevskih zborov je bila 
dopoldan, da so otroci lahko poslušali ostale otroške zbore. Ravnatelji so se sestali in 
sklenili, da bo v bodoče revija zopet v popoldanskih urah, da se je lahko udeležijo tudi 
starši.  
Nekaj težav glede nastopov je nastalo tudi zaradi bolezni zborovodkinje. Je pa 
učiteljica Barbara Potnik povedala, da se skupaj z otroki intenzivno pripravljajo za 
nastop na zaključno prireditev, težavo predstavlja težko usklajevanje. 
Tudi letos so otroci šli na intenzivne pevske vaje na Debeli Rtič. Lahko bi šli na Gorenje 
v CŠOD, vendar je dobro, da otroci malo zamenjajo okolje, tudi morska klima 
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blagodejno vpliva nanje, kajti res veliko vadijo, vaje pa so naporne. Cena pa ni dosti 
višja.  
 
So pa imeli tabor na Gorenju otroci, ki jih zanimajo dodatne vsebine. Ko imamo obiske 
otrok iz Anglije, se otroci družijo ravno na Gorenju. Ostale  dejavnosti se izvajajo preko 
celega šolskega leta v okviru šole (športni dnevi, naravoslovni dnevi …). 
 
Letos se je naša šola udeležila  Atletske olimpijade v Slov. Konjicah. Otroci so dosegli 
kar nekaj dobrih rezultatov. Namen te prireditve je, da sodeluje čim več otrok. Posebej 
so starši pohvalili učiteljico Štefico Ribič, ki je zelo dobro pripravila otroke prve triade. 
Na razočaranje staršev rezultati niso bili javno objavljeni rezultati posameznih 
tekmovalcev.  
 
 
 
Sestanek smo zaključili ob 21.00 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala       Predsednica sveta staršev 
Natalija Bukovšek                   Mojca Potnik Šonc 
 
 
 


