
Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev OŠ Stari trg ob Kolpi 

Datum: 16.10.2019 

Kraj: Stari trg ob Kolpi, OŠ 

Prisotni: vsi člani sveta Starše OŠ Stari trg ob Kolpi, Helena Ferderber in Ajda Skrbinšek 

 

Sestanek je sklicala in do imenovanja predsednika vodila ravnateljica Mojca Butala. 

Na začetku sestanka je prisotne člane sveta zavoda seznanila z namenom prisotnosti zaposlenih v OŠ 

-Helene Ferderber in Ajde Skrbinšek. Prisotni člani so soglašali z njuno prisotnostjo in namenom na 

seji Sveta staršev. Ravno tako je ravnateljica vse prisotne seznanila s tem, da bo zaradi drugih 

obveznosti na sestanku le do 17.30 ure, če bi trajal dlje. Nihče ni imel pripomb na to. 

Eva Halaševa se ni strinjala s predlaganim dnevnim redom z vabila na sejo in predlaga naslednji 

dnevni red: 

1. Oblikovanje novega dnevnega reda 

2. Branje zapisnika s prejšnje seje 

3. Volitve predsednika in podpredsednika 

4. Pregled predloga Poslovnika 

5. Pobude in predlogi staršev 

6. Seznanitev z ugotovitvami inšpekcijskih nadzorov 

7. Razno 

O predlaganem dnevnem redu je potekalo javno glasovanje. 5 članov se je s predlaganim dnevnimi 

redom strinjalo, nihče  ni bil proti in nihče se ni vzdržal. 

Sklep: Seja poteka po spremenjenem, predlaganem dnevnem redu.  

Ad 2) Ravnateljica prebere zapisnik 6.redne seje Sveta starše OŠ Stari trg ob Kolpi v šol. letu 2018/19 

in tudi vsebino maila tedanje predsednice sveta staršev, v katerem sporoča, da je bil zapisnik 6. redne 

seje sprejet na korespondenčni seji, ki je potekala od 7.10.2019 do 9.10.2019 do 12. ure. Dokončen 

zapisnik te korespondenčne seje še ni poslan na šolo. Vabila tudi ni. 

Sklep: Zapisnik 6. redne seje Sveta staršev v šol. letu 2018/19  je bil sprejet na korespondenčni seji, ki 

je potekala od 7.10.2019 do 9.10.2019. 

Ad 3) Člani sveta staršev odločijo o načinu glasovanja pri volitvah za predsednika in podpredsednika 

Sveta staršev.    S 5 –imi glasovi ZA,  0 glasovi PROTI in 0 vzdržanimi glasovi se odločijo za javno 

glasovanje. 

Sklep: Volitve za predsednika in podpredsednika Sveta staršev OŠ Stari trg ob Kolpi potekajo javno. 

Za predsednika sveta staršev sta bila podana dva predloga za kandidata, oba sta se s kandidaturo 

strinjala. Pri javnem glasovanju pa so se 4 člani odločili, da je predsednik sveta staršev g. Simon 

Hrovatin, nihče ni bil proti, en je bil vzdržan. 

Sklep: Predsednik sveta staršev OŠ Stri tg ob Kolpi je g. Simon Hrovatin. 



Za podpredsednika sveta staršev sta bila dana dva predloga za kandidata, oba sta se s kandidaturo 

strinjala. Pri javnem glasovanju so 4 člani odločili, da je podpredsednica Sveta staršev Eva Halašova, 

nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, en je bil neopredeljen. 

Sklep: za podpredsednico Sveta staršev OŠ Stari trg ob Kolpi je bila imenovana Eva Halašova. 

Predlogi za kandidata, kandidatna lista, soglasja  o kandidaturi in poročilo o volitvah se nahajajo v 

tajništvu šole. 

Ad 4) Predlog Poslovnika Sveta staršev je bil pregledan, dani so bili predlogi za spremembe pri 

posameznih točkah. Poslovnik ni bil sprejet. 

Sklep: Narejen bo čistopis. Člani Sveta staršev ga bodo sprejeli s korespondenčno sejo. Do takrat velja 

dosedanji Poslovnik Sveta staršev OŠ Stari trg ob Kolpi. 

Ravnateljica pove, da mora zaradi drugih obveznosti oditi. Sestanek lahko nadaljujejo saj že imajo 

predsednika in podpredsednika, ali pa ga prekinejo, skličejo novo sejo in preostale točke obravnavajo 

na naslednji seji. 

Sabina Kapš odhod komentira z izjavo, da ravnateljica vedno prej zapušča sestanke Sveta staršev. 

Ravnateljica nato poda obrazložitev, da ima pri svoji starosti pač že preventivne zdravniške preglede 

in lahko  tudi zdravstvene težave, da je imela prejšnjo sredo na voljo cel popoldan, pa se je več kot 

polovica članov za sejo opravičila, danes pa je žal sama omejena s časom.  

Helena Ferderber ob odhodu ravnateljice pojasnjuje predloge staršev na osnutek LDN-ja za leto 

2019/20, ki ga na seji Sveta zavoda predstavnici staršev nista znali pojasniti ostalim članom, kaj točno 

je bilo z danimi pripombami mišljeno. 

Ravnateljica sejo sveta staršev zapusti ob 17.40. Eva Halašova pove, da bo zapisniki preostalega dela 

seje zapisala ona. 

Zapisala: Mojca Butala, ravnateljica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadaljevanje 1. redne seje Sveta staršev OŠ Stari trg ob Kolpi, zapisala Eva Halašová: 

Na zapisana vprašanja in pripombe staršev k LDN-ju g. Ferderber pove da je vnos soli predpisan. Da 

otroci ne jejo črn kruh , ne jejo niti bel kruh. Pove da se šola bliža k 40% dobaviteljev iz lokalnega 

okolja (navede dobavitelje: kmetija Štrucelj, Trdič…) . 

Na jedilnik se ne bo pisalo BIO ali EKO   z razloga nabave. Za boljšo komunikacijo s starši se bo sestala 

delovna skupina sestavljena iz zastopnika šolske kuhinje, vodje prehrane, zastopnikov staršev. G. 

Ferderber pove, da je pitni režim zagotovljen, pri kosilu in malici je učencem ponujen čaj in med 

odmori  imajo dostop do vode. Čaj je malo sladkan, v vrtcu večinoma brez sladkorja. Starši vprašajo 

ali je možnost da otroci na izletih ali drugih izven šolskih aktivnostih (kulturni dnevi, športni dnevi) 

dobijo sendvič pripravljen v šolski kuhinji. Iz strani sveta staršev pride predlog da bi bilo smiselno pri 

celodnevnih izletih planirati kosilo za učence in se tako izogniti še dodatnim sendvičem. Za socialno 

ogrožene družine bi svet staršev prispeval za pokritje dodatnih stroškov z kosilom. 

G. Ferderber na vprašanje ali je možno pripraviti drugačen jedilnik za starostno skupino od 1 – 3 let, 

pove da za vsakega otroka te starostne skupine, kateri pride v vrtec preveri ali lahko samostojno je in 

žveči in da ima povratne informacije od vzgojiteljice, da hrana otrokom te starostne skupine ustreza 

in odgovarja.  

Starši še izrazijo željo da bi na jedilniku bilo bolj opredeljeno sadje (vrsta sadja..). Opredelitev vrste 

sadja je potrebna pri določitvi alergiji pri majhnih otrocih. 

Za zaključek pogovora člani sveta, g. Ferderber povejo da ne kritizirajo delo ampak  samo vprašajo,  v 

kolikor v sov LDN- ju informacije o šolski prehrani opisane zelo na kratko. V LDN ni informacij o tem 

da sladice pripravljajo na šoli, da šola strmi k 40 % lokalnih dobaviteljev.  Pomembno je da ima šola  

svojo kuhinjo. 

G. Ajda Skrbinšek se opravičila in sejo zapustila med pogovorom članov sveta staršev z g. Ferderber.  

Zapisala: Eva Halašová 

 

 

 

 


