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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V PONEDELJEK, 26. NOVEMBRA 
2012, OB 17. URI V UČILNICI LIKOVNE VZGOJE. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo enajst 
predstavnikov staršev (od tega trije nadomestni predstavniki), trije starši so opravičili svojo 
odsotnost. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Smernice zdravega prehranjevanja. 
3. Analiza ankete o šolski prehrani. 
4. Šolski sklad 
5. Pobude in predlogi. 
6. Razno. 

 
                                           

K 1. točki) 
Predsednica sveta staršev Dušanka Bratuša je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka sveta 
staršev, z dne 18. septembra 2012. 
Ravnateljica je podala odgovor, da se učenec 1. razreda, ki se v lanskem šolskem letu 
zaradi bolezni ni mogel udeležiti plavalnega tečaja, lahko opravi le tega izjemoma v 
letošnjem šolskem letu (od 10. do 21. decembra). 
Ravnateljica je predstavila tudi težave, ki nastajajo pri obveščanju staršev preko elektronske 
pošte. Nekateri starši nimajo elektronskih naslovov in nekateri niso dosledni pri branju 
sporočil. 
Učitelji so na pedagoški konferenci poudarili dvojno vodenje obvestil (elektronsko in papirno) 
ter na vzgojno delovanje šole, ki želi učencem privzgojiti odgovornost pri prenašanju 
informacij iz šole  domov in obratno. 
 
 
K 2. točki) 
Organizator prehrane Matej Pangerl je staršem predstavil Smernice zdravega 
prehranjevanja, ki jim sledimo v šoli pri pripravi jedilnikov šolske prehrane. Hkrati jih je 
seznanil tudi z nadaljevanjem projekta Shema šolsko sadje in slovenski tradicionalni zajtrk. 
 
K 3. točki)  
Organizator prehrane Matej Pangerl je staršem predstavil analizo ankete o šolski prehrani 
za šolsko leto 2011/2012. 
Zaradi številčno slabega odziva staršev na izpolnjevanje ankete so predstavniki staršev 
predlagali naslednje: 
 

1. Rezultate ankete o šolski prehrani šola pošlje po elektronski pošti vsem članom sveta 
staršev. 
 

     2.   Na roditeljskem sestanku v februarju predstavijo predstavniki sveta staršev drugim  
           staršem v oddelku povzetek ankete in jih motivirajo za izpolnjevanje nove ankete. 
 
     3.   Nova anketa o šolski prehrani naj bo pripravljena hitro po roditeljskih sestankih. 
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Zaradi številčno slabega odziva učencev na izpolnjevanje ankete je ravnateljica predlagala: 
 
     1.   Učenci izpolnijo anketo pri razrednih urah. 
 
     2.   Anketa o šolski prehrani bo spletna anketa. 
 
Glede na izsledke ankete in smernic zdravega prehranjevanja je organizator prehrane 
izpostavil pomembnost zajtrka pri prehranjevanju otrok in odraslih. 
 
Ravnateljica je predstavila, da ima na šoli 
30,8 % učencev subvencionirano malico, 
20,6 % učencev subvencionirano kosilo (MIZKŠ 5,2 %, MOM 15,4 %). 
 
Kosilo ima na šoli 85 % vseh učencev. 
 
Ravnateljica je podatke posredovala, ker se v medijih velikokrat pojavlja, češ da so otroci v 
šoli lačni (zaradi socialnega stanja). 
Hkrati je staršem predstavila težave, ki jih ima šola s starši, kadar le ti želijo odjaviti malico 
svojim otrokom zaradi tega, ker jim malica ni všeč. 
Malica je po zakonu o osnovni šoli obvezna in spada v vzgojno izobraževalni proces. Z njo si 
učenci pridobijo dovolj energije z sledenje pri pouku. 
 
 
K 4. točki) 
Ravnateljica je predstavila delovanje šolskega sklada s programom in delno realizacijo v letu 
2012 in predlog programa za leto 2013. 
Gradivo je priloga zapisniku. 
 
Svet staršev je predlagal predstavnike staršev v  Upravni odbor šolskega sklada: 
 

1. Helena Bračko 
2. Dušanka Bratuša 
3. Aleksandra Kohek 
4. Urša Žiger 

 
Hkrati je bil svet staršev seznanjen s predlogom Sveta šole o imenovanju učiteljev v Upravni 
odbor šolskega sklada: 
 

1. Sabina Gosnik 
2. Silvo Muršec 
3. Davorka Pregl 

 
Ker svet staršev ni bil sklepčen, da bi potrdil člane upravnega odbora, bo ravnateljica preko 
elektronske pošte zaprosila predstavnike sveta staršev za potrditev upravnega odbora 
šolskega sklada. 
 
K 5. in 6. točki) 
 
Svet staršev je predlagal še eno akcijo zbiranja papirja v decembru (od 17. do 19. 
decembra) za gibalnico. 
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Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                 Predsednica sveta staršev: 
Stanislava FRANGEŽ                                             Dušanka BRATUŠA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: - Šolski sklad 
             - Anketa o šolski prehrani 


