
ZAPISNIK  SEJE SVETA STARŠEV  

Datum: 12. november 2018, ob 18.00. 

 

Prisotni: ravnateljica mag. Sonja Filipič, pomočnica ravnateljice Koraljka Čeh, člani sveta 

staršev 

Opravičeno odsotni: Jasmina Najdek Hanžič, Nataša Frešer, Saška Purišid, Katja Krajnc in 

Jasna Pen 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje. 

2. Informacija o začetku gradnje 

3. Smernice zdrave šolske prehrane 

4. Poročilo o aktualnih dogodkih in aktivnostih šole. 

5. Menja, pobude in predlogi. 

      

   

Ad 1. 

Zapisnik prejšnje seje je bil poslan v pogled vsem članom sveta staršev po elektronski pošti. 

SKLEP:  

Zapisnik prejšnje seje so člani sveta staršev enoglasno sprejeli. 

 

 

 

 Ad 2. 

Ravnateljica mag. Sonja Filipič je predstavila podrobne informacije o začetku investicije oz. 

poteku prenove in gradnje novih prostorov na naši šoli. Prenova bo potekala v treh fazah. 

Šola bo pridobila nov večnamenski prostor, prostor za knjižnico in multimedijsko učilnico. 

Povečala se bo zbornica na Iztokovi ulici, uredila pisarna ravnateljice ter prostor za učno 

pomoč. Uredil se bo tudi sistem ogrevanja, tako da se bo lahko ogrevala vsaka stavba 

posebej, uredile se bodo greznice ter transportna pot v kuhinjo, tako da bo šolska kuhinja 

pridobila pogoje za samostojno kuhinjo. Vse športne površine bodo opremljene z ustreznimi 

talnimi podlagami, kakor tudi igrišče z igrali za mlajše učence  ter parkirišča okoli šole. 

Načrtovan zaključek del je jeseni 2019 oz. v začetku leta 2020.  



Ravnateljica je opozorila na problem varnosti, saj bo v naslednjih mesecih na šolskem 

dvorišču gradbišče. Izvajalec bo poskrbel za varno pot med šolskima stavbama na Obrežni in 

Iztokovi ter začasno ukinitev enosmerne ureditve prometa na Iztokovi ulici, ki bo v času 

gradbenih del dvosmerna za namene gradbišča. 

Premiki učencev iz ene šole v drugo bodo minimalni. Pouk športa se bo izvajal v gibalnici in 

učilnici tehnike, ki je izpraznjena in prilagojena za te namene. 

Članica sveta staršev Nadja Kogal je postavila vprašanje glede parkirišč v okolici šole, saj bo s 

pridobitvijo urejenih igrišč, šola izgubila prostor za parkiranje v času popoldanskih prireditev. 

SKLEP: 

Tako starši naših učencev kot učenci so seznanjeni z načrtom in obsegom gradnje oz. 

potekom in trajanjem investicijskih del.  

 

 

Ad 3. 

Ravnateljica je seznanila starše z okrožnico, prejeto s strani ministrstva 23. avgusta 2018, 

glede smernic zdrave prehrane v osnovnih šolah. Le te se gibljejo v smeri, da se pri pripravi 

hrane v šoli upoštevajo le medicinsko utemeljene diete, sicer morajo biti obroki pripravljeni 

iz kombinacije različnih živil. Ravnateljica je opozorila na problematiko prehranjevanja 

učencev in zahtev staršev. 

SKLEP: 

Pri organizaciji prehrane bomo upoštevali smernice zdrave prehrane in priporočila 

ministrstva. 

Na pobudo sveta staršev bomo opozorili ostale starše na pravilno oz. zdravo izbiro malic v 

času šolskih ekskurzij, v izogib nezdravim prigrizkom, ki jih učenci prinašajo s seboj. 

 

 

Ad 4. 

S prihodom decembra se pojavlja vprašanje prostorske organizacije decembrske aktivnosti – 

bazarja in božično-novoletnega koncerta.  

V decembru bo organizirana tudi delavnica za bodoče prvošolčke, ki tradicionalno poteka v 

znamenju Miklavža. Imamo majhno težavo pri izvedbi, saj se je učitelj Darko Kožič, ki je po 

navadi odigral vlogo Miklavža, poškodovan. 

SKLEP: 

Bazar bomo organizirali na hodnikih šolske stavbe na Iztokovi, božično-novoletni koncert 

pa v sodelovanju z župnijo sv. Jožefa v cerkvi sv. Jožefa ali dvorani župnišča.  



Tjaša Bečela Hölbl bo poskusila pridobiti radijskega voditelja Bora Grajnera za prevzem 

vloge Miklavža na delavnici za bodoče prvošolce. 

 

Ad 5. 

Članica sveta staršev Blanka Vute je postavila vprašanje kako bo v prihodnje poskrbljeno za 

kolesa s katerimi učenci prihajajo v šolo.  

Postavila je tudi vprašanje glede aktivnosti šole v času napovedanih stavk. 

SKLEP:  

V načrtu investicije je tudi izgradnja kolesarnice, med potekom gradbenih del pa vožnja s 

kolesi ne bo priporočena, o čem bo ravnateljica obvestila učence. 

Šola bo v primeru stavk učiteljev delovala v skladu s priporočili ministrstva. 

 

 

Sejo sveta staršev smo zaključili ob 19.35. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                                        Ravnateljica: 

 Koraljka Čeh                                                                                                                mag. Sonja Filipič 


