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Svet staršev
Zapisnik 3. seje Sveta staršev:
Prisotni starši po listi prisotnosti: Darko Mikša (1.a), Rok Bojanc (1.b), Silva Mlakar
(2.a), Sonja Šubic Hurčak (2.b), Stanislav Rozman (3.a), Nikica Rebek (3.b), Darja Volč
(4.a), Petra Kaloh (5.a), Saša Stepan (5.b), Nataša Adlešič Barba (6.a), Marin Kneževič
(7.a), Alenka Prinčič Artač (7.b), Dejan Antik (8.a), Aleš Gros (8.b), Natalija Dolenc
(9.b).
Skupaj 15 prisotnih staršev in ravnatelj Božo Starašinič.
Opravičeni: Petra Vignjevič Kovjanič (4.b), Brigita Vrabič Kek (6.b).
Pričetek seje ob 18.00
Zaključek seje ob 19.10
Dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 2. seje.
2. Seznanitev z ugotovitvami rednega inšpekcijskega nadzora Inšpektorata Republike
Slovenije za šolstvo in šport.
3. Dopolnitev Letnega delovnega načrta šole.
4. Seznanitev z evidenco učbenikov za izposojo v šolskem letu 2012/13.
5. Predlogi za člane upravnega odbora šolskega sklada.
6. Tekoče aktivnosti na šoli.
7. Pobude, predlogi, vprašanja.
Ad 1 Zapisnik 2. seje je bil sprejet brez pripomb dvema vzdržanima glasovoma.

Ad 2.
Ravnatelj je seznanil predstavnike, da je na šoli potekal redni inšpekcijski nadzor, in da
bilo ravnatelju izrečenih nekaj opozoril s katerimi mora seznaniti Svet staršev in izvesti
nekatere aktivnosti, ki so tudi na dnevnem redu 3. seje. Te se nanašajo na dopolnitev
letnega delovnega načrta, na seznanitev Sveta staršev z evidenco učbenikov za izposojo v
šolskem letu 2012/13 in z delovanjem Šolskega sklada.

Ad 3.
Ravnatelj je predstavil ugotovitve inšpekcijskega nadzora in predstavil predlog
dopolnitve Letnega delovnega načrta šole, ki se nanašajo na aktivnosti šole v zvezi z
vzgojno izobraževalnim delom in vsebinami, ki so povezane s prehrano in dejavnostmi s
katerimi bo šola spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.
Sklep: Člani Sveta staršev ocenjujejo predstavljene dejavnosti kot ustrezne. Sklep je
sprejet soglasno.
Ad 4.
Ravnatelj je predstavil ugotovitve inšpekcijskega nadzora in člane Sveta staršev seznanil
z učbeniki, ki so si jih učenci lahko izposodili za šolsko leto 2012/13. Seznam je v
prilogi.
Ad 5.
Ravnatelj je predstavil ugotovitve inšpekcijskega nadzora in člane Sveta staršev seznanil
z ugotovitvami, ki se navezujejo na imenovanje UO in na poslovanje šolskega sklada.
Povedal je tudi, da je z ugotovitvami seznanil tudi UO šolskega sklada. Povedal je, da
UO Šolskega sklada ni bil imenovan v skladu z zakonom (135 člen ZOFVI), saj je Svet
šole imenoval predstavnike delavcev, svet staršev pa predstavnike staršev. Svet staršev bi
moral potrditi (imenovati) celotni UO šolskega sklada, ne le predstavnikov staršev.
Upravni odbor šolskega sklada se mora oblikovati v skladu z zakonom. Predsednik Sveta
staršev je izvedel postopek evidentiranja predstavnikov v UO Šolskega sklada s strani
starše in pozval svet šole, da predlaga v UO šolskega sklada predstavnike delavcev šole.
V zvezi s finančnim poslovanjem je ravnatelj povedal, da ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti. V preteklem šolskem letu je šolski sklad zbral 1.230,20€ in porabil
1.312,90€, sredstva se zbirajo na ločenem kontu, odločitev o porabi je sprejel upravni
odbor. Poročilo za leto 2011/12 in načrt dela za tekoče šolsko leto nista bila sprejeta
zaradi nesklepčnosti na seji 18. 10. 2012.
Predsednik Sveta staršev je izrazil nestrinjanje z ugotovitvijo, da svet staršev ni imenoval
UO šolskega sklada. Predstavil je zadnji postopek imenovanja članov UO Šolskega
sklada. Kot sledi iz zapisnikov 2. in 3. seje Sveta staršev v š.l. 2010/11 z dne 18.
novembra 2010 in 27. januarja 2011.
Predstavniki staršev so bili imenovani na 2. seji 18. novembra 2010, 23. decembra 2010
pa je bila realizirana korespondenčna seja, kjer je bil imenovan celotni UO sklada. To je
zapisano v zapisniku 3. seje Sveta staršev z dne 27. januarja 2010.
Predsednica UO Šolskega sklada ga. Adlešič Barba je na kratko opisala delovanje sklada
ter stališča UO glede nadaljnjega delovanja. UO Šolskega sklada se je pisno seznanil z
ugotovitvami inšpekcijskega nadzora, poleg tega jih je ravnatelj tudi predstavil na seji
UO Šolskega sklada 29. novembra 2012. Poročilo za leto 2011/12 in program dela za
tekoče šolsko leto sta bila sprejeta na korespondenčni seji UO Šolskega sklada 12.
novembra 2012.

Predsednik Sveta staršev pa je ponovno pozval predstavnike staršev k evidentiranju
kandidatk in kandidatov za nov mandat.
Ad 6.
Dejavnost na šoli potekajo po načrtih. Od 10. do 14. decembra bo na šoli potekalo
prostovoljno zbiranje igrač, učnih pripomočkov, knjig … z naslovom »podarim, zberi,
igraj se še ti«. Ravnatelj je predstavil še pobudo – možnost za zbiranje hrane po Novem
letu, ki bi jo preko Rdečega križa namenili pomoči potrebnim. Člani Sveta so izmenjali
mnenja o najprimernejšem načinu izvedbe in pobudo podprli.
Zbiralna akcija papirja je bila zelo uspešna. Napovedana je vaja iz požarne varnosti.
Na vprašanje staršev o prednovoletni tržnici ravnatelj pojasni, da jo nadomesti že opisana
akcija solidarnostnega zbiranja in podaritve igrač, knjig … . Na vprašanje o izvedbi
novoletnega plesa za učence ravnatelj pojasni, da je v fazi dogovarjanja, ter da gre
zamisel v smeri najcenejše izvedbe.
Ad 7.
G. Gros predstavi aktualne teme na ljubljanskem aktivu svetov staršev:
- polemika okoli primera avtorja Vitana Mala in njegovih del (ravnatelj je povedal, da so
preko aktiva ravnateljev seznanjeni s težavami in je že obvestil šolsko knjižničarko o
domnevno spornih vsebinah, starše pa bo seznanil z stanjem in morebitnimi ukrepi) ;
- nagle in neprijetne spremembe zakonodaje, ki urejajo področje šolstva in predšolske
vzgoje.
Ravnatelj predstavi izide zbiranja ponudb za dodatni tečaj angleščine po Novem letu v
izvedbi jezikovnih šol, okvirno 20 ur s cenami okoli 100€. S povpraševanjem bomo
ugotovili, ali je med starši interes za tako rešitev, s katero bi nadomestili izpad brezplačne
interesne dejavnosti, saj šola ni dobila soglasja ministra za izvajane dejavnosti preko
študentskega servisa.
Zadnje vprašanje je bilo glede francoščine, ki je lani in predlani bila dodatna dejavnost,
letos pa je ni. Ravnatelj bo posredoval odgovor.

Zapisal:
Stanislav Rozman, predsednik

