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Zapisnik sestanka Sveta staršev z dne 4. 6. 2019
Prisotni:

Člani Sveta staršev po seznamu 23; ravnateljica Mojca Pev, pomočnica
ravnateljice Silvija Makovec, vodja šolske prehrane Barbara Kodelja Pavlin,
knjižničarka Kristina Kovač

Opravičeno
odsotni:

Jana Kete (1.b), Helena Ferjančič, Ana Lulik, Vida Valič Fabčič

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predloga dnevnega reda.
Potrditev zapisnika in pripomb predhodnega sestanka.
Pregled realizacije sklepov prejšnjega sestanka.
Rezultati ankete o prehrani.
Soglasje Sveta staršev k ceni delovnih zvezkov in drugih gradiv za posamezni razred.
Predlogi staršev za letni delovni načrt.
Pobude in predlogi.
K točki 1

Predsednica Sveta ga. Nataša Nardin je navzoče pozdravila in dala na glasovanje predlagani dnevni
red. Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2
Zapisnik prejšnjega sestanka so starši soglasno potrdili.
K točki 3
Ga. ravnateljica je podala poročilo k sklepom iz prejšnjega sestanka.
Obrazložila je, da za prevoze otrok obstajata dve vrsti prevozov, za katere je potrebno izvesti ustrezen
postopek za javna naročila. Za prevoze otrok na šolske ekskurzije, tekmovanja itd. izvede postopek
JN šola. Za prevoze otrok od doma in nazaj je zadolžena Občina Vipava.
V razpisu, ki ga je pripravila šola sta bila določena dva sklopa in sicer sklop za daljše relacije in sklop
za krajše relacije.
Edini pogoj je bila cena prevoza. Za prvi sklop je bil izbran Avrigo, za krajše relacije pa Tuam.
Gospa pomočnica se je še posebej pozanimala za cene prevozov na določene relacije izven razpisa,
ki jih šola ne sme koristiti.
Glede uporabe delovnih zvezkov pri angleščini v 5. razredu so bila obravnavana vsa poglavja razen
od strani 94 do 127.
Ravnateljica je še povedala, da ima šola možnost izdaje e-računa. Na e-račun se prijavijo starši sami v
spletni banki, druga možnost je plačilo storitev preko trajnika. Obrazec za to se nahaja na šolski
spletni strani.

K točki 4
Gospa Barbara Kodelja Pavlin je predstavila anketo o šolski prehrani.
Eden od staršev je vprašal ali obstaja možnost, da bi otroci dobili prazne žemljice, ko se odpravijo na
dneve dejavnosti.
Gospa ravnateljica je predlagala, da ostanejo stvari tako kot so in naj raje doma prilagodijo prehrano
posameznemu otroku.
Gospa Kodelja Pavlin je menila, da bi verjetno prišle v poštev sirovke. Povedala je še, da otroci
zavračajo bio hrenovke, ker je v njih več mesa in so drugačnega okusa.
V anketi je bilo ugotovljeno, da učenci kar zajtrkujejo, radi imajo sladke stvari.
Gospa Martinuč je opozorila, da otroci niso vajeni sladkega mleka, ki ga ponudi šola.
Gospa Kodelja Pavlin je povedala, da je bila med najboljšimi jedmi izbrana navadna goveja juha,
ocvrtki, testenine z bolonjsko omako.
V tem šolskem letu so bile aktualne prehranske afere. V naši šoli tega ni bilo, saj je naš dobavitelj
zadruga Šaleška dolina in kmetija Žgajnar.
Pije se 100% sok in veliko vode. Izvajala se je šolska shema.
Eden izmed staršev je vprašal kako se ve kdo ima dieto in ali se upošteva GDPR?
Gospa Barbara je povedala, da kuharice poznajo vse otroke, ki imajo dieto in se to upošteva.
G. Bešir je vprašal kakšna je razlika med navadnim in ekološkim mlekom.
Gospa Barbara je pojasnila, da smo vsi vajeni navadnega mleka, vendar je bio mleko bolj sladkega
okusa in je tudi višje kvalitete.
G.Bešir je povedal, da se doma verjetno kupuje bolj malo bio mleka in da imajo otroci raje mleko v
tetrapaku.
Ga. Semenič je predlagala, da se bio mleko uporablja še naprej, da se ga ponudi v šoli, če se ga že
doma ne uporablja.
Ga. Nabergoj Jermol se je s tem strinjala in je bila zadovoljna, da se implementira zdrava hrana.
Predlagala je še, da se otroke spodbuja, da česar ne pojedo, da odnesejo domov.
Ravnateljica je povedala, da se takšne menije lahko pripravlja v kolikor se pride s ceno skozi.
K točki 5
Knjižničarka Kristina Kovač je predstavila predlog za nakup gradiv za šolsko leto 2019/2020.
Pravilnik namreč določa, da dajo starši soglasje na cene za posamični razred.
Za nakup gradiv učencem 1. in 2. razreda zagotovi sredstva MIZŠ, postopke nabave pa izvede šola.
V predlogu so bile za podružnične šole napisani drugačni kompleti zaradi kombinacij.
Cene gradiv so bile od 3. r – 6. r nespremenjene. V naslednjem šolskem letu se bo na šoli prvič izvajal
izbirni predmet španščina.
Delovni zvezek je namenjen za vsa tri leta.
Sprememba je za 8.r in 9.r za fiziko, za kar je bil predlagan samostojni delovni zvezek. Tako ni
potrebno posebej kupovati učbenikov.
Predsednica Sveta staršev je dala na glasovanje predlagan izbor (glej prilogo).

Predstavniki Sveta staršev so soglasno sprejeli predlagan izbor.
K točki 6
Ga. Ambrožič je predlagala, da bi se ponudilo več športne vzgoje.
Ga. Kete je predlagala, da bi se v letni delovni načrt vpisalo vse dejavnosti, ki se bodo izvajale.
Predvsem je to problem na podružničnih šolah, navadno se tega ne ve.
Zaradi usklajevanja med urniki učiteljev in tudi učencev pride do zamika. Objave informacij ne bodo
100%.
Starši so poudarili, da so o tem slabo obveščeni, zato si želijo, da bi bil razpored znan že prej. Go.
Ambrožič je zanimalo ali obstaja cenejša varianta za izlet v London. Ga. predsednica je povedala, da
šola ne sme sama organizirati turističnih produktov.
Ga. ravnateljica je povedala, da bo izmenjava naslednje leto z Madžarsko.
Ga. Kete je vprašala ali je bila šola izbrana v program Zdrav življenjski slog.

Ga. ravnateljica je pojasnila, da projekta, kot smo bili vajeni Zdrav življenjski krog ni več. So pa bile
nekatere šole v Sloveniji izbrane v poskus.
G. Beširja je zanimalo ali so bili nabavljeni goli za matično šolo.
G. ravnateljica je povedala, da se je nabavilo prenosne gole.
Go. Lozej je zanimalo ali bo še potekala gimnastika glede na to, da bo zdajšnja učiteljica odsotna.
Ga. ravnateljica je povedala, da je to odvisno od izbranega učitelja.
K točki 7
Predsednica je povedala, da je komandir policijske postaje na občinskem svetu dejal, da se tudi v
osnovni šoli dogajajo stvari povezane z prepovedanimi substancami.
Ga. ravnateljica je povedala, da so bili strokovni delavci v šolskem letu 2018/2019 bolj pozorni na
obnašanje učencev v zvezi z uporabo substanc in že sredi šolskega leta dobili učenko, ki je kadila. O
tem je šola takoj obvestila starše. Šola je od tega dogodka postala bolj pazljiva, kar je pripeljalo do
tega, da je ena razredničarka dobila pri učencu travo in razne pripomočke.
Glede na to, da je bil sum uporabe se je zato poklicalo policijo, ki so potem opravili razgovore.
Poudarila je, da na šoli niso dobili učenca, ki bi užival travo. Predlagala je, da se otroke doma
povpraša o tem poleg tega kako je bilo v šoli tudi o drugih stvareh. Lažje jim torbe in jakne preveri
starš kot učitelji v šoli.
Drug dogodek, ki se je v zadnjem času pripetil na šoli je bila kraja denarja.
Že naslednji dan so se sestali razredniki 8. in 9. razreda skupaj z ravnateljico in so se dogovorili za
ravnanje. Ravno 4. 6. 2019 je bil denar vrnjen nazaj. Gospa ravnateljica se je tudi udeležila posveta v
Hiši mladih na temo porast droge na Primorskem.
Šola deluje na tem področju preventivno in v kolikor starši sumijo otroka apelira, da o tem obvestijo
šolo.
Otroci imajo tudi dovoljenja za obisk Hiše sadežev, dejansko pa ne hodijo tja. Šola tudi preverja obisk.
Ravnateljica je še povedala, da je bilo v letošnjem šolskem letu izdanih že 8 vzgojnih opominov.
Ga. Nataša Nabergoj Jermol je vprašala kje konkretno kadijo.
Ravnateljica je povedala, da so kadili za šolo. Odkar delajo redne obhode tega niso opazili.
Ga. Nardin je povedala, da imajo več krajev npr. pod mostom, na igrišču pred šolo…
Ga. Martina Curk Mitrovič je poudarila, da kot stanovalka bližnjega bloka vidi, da se pozno popoldne in
zvečer dogajajo stvari, v katere so vpleteni tudi osnovnošolski otroci iz 7., 8. in 9. razreda.
Ravnateljica je povedala, da se je o tem že obvestilo starše, prav tako se jih je obvestilo o visokem
vodostaju pod mostom.
Izveden je bil tudi naravoslovni dan, ki je predstavil problematiko uživanja hrane in o tem ozaveščati
starše. V prihodnje se bo izpostavila skupina, ki bi delovala na preventivnih dejavnostih.
V šoli je bilo že leta 2017 organizirano predavanje na to temo.
Ravnateljica je poudarila, da bi se dalo kakšno zasvojenost premagati tudi s športom.
Ga. Nardin se je strinjala in dejala, da je vloga staršev ravno v tem, da otroka podpiraš in usmerjaš v
športnih dejavnostih.
Ga. Nabergoj Jermol je dejala, da bi bilo potrebno starše obvestiti o možnostih za športne aktivnosti že
na prvem roditeljskem sestanku. Težava je v tem, da se vsi starši ne udeležijo teh sestankov.
Ga. Furlan je povedala, da so problem bolj sintetične droge kot trava.
Ga. Nardin je menila, da je velik problem v tem, da se otroci ne čutijo varne v tem okolju.
Ga. Martinuč je predlagala, da se začne s preventivnimi dejavnostmi že v 6. in 7. razredu.
Ga. Furlan je povedala primer osnovne šole iz Polzele, da imajo tovrstna predavanja že v petem
razredu.
Ravnateljica je povedala, da je v šoli že imel predavanja gospod Kramli.
Ga. Nardin je bila mnenja, da se v konkretnem primeru potrebuje kriminalista.
Ravnateljica je dejala, da so se že dogovarjali s kriminalistom, a je ta zamenjal delovno mesto, zato bo
potrebno poiskati drugega.
G. Bešir je dejal, da je res problem, če se nekaj dobi, pa se ne ve kaj to je.
Ga. Nardin je povedala, da so otroci dobro obveščeni o varni rabi interneta, na droge pa se je malce
pozabilo.
Ga. Jana Kete je prelagala sodelovanje z zavodom v Višnji Gori, ki se ukvarja s to problematiko.

Ga. ravnateljica je povedala, da imajo v Novi Gorici že vpeljan sistem v osnovnih šolah. Skupaj s Hišo
mladih bo tak sistem vpeljan tudi v našo šolo.
Ga. Nabergoj Jermol je menila, da se ji zdi, da je Hiša sadežev v Vipavi valilnica internetnih igric.
Vodja podružnice Andreja Likar Ivanov je povedala, da v 5. razredu poteka projekt Policist Leon, kjer
se otroke poduči o učinkih drog.
Otroci so povedali, da je bilo prvo srečanje z alkoholom znotraj družine.
Ga. Furlan je še izpostavila dogodek v zvezi z nožem, ki je bil nekomu odvzet, vendar je bil vrnjen
nazaj.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da se je nekdo burno reagiral na slabo oceno, a mu je bil nož vpričo
staršev in policije vrnjen nazaj.
Ga. Furlan je spomnila še na medvrstniški pretep.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da ni prišlo do pretepa, ampak je dogodek potekal tako, da je deček
izzival druge otroke. Stali so pri stojalih za kolesa. Potem je prišlo do lovljenja in na koncu je učenec iz
višjih razredov močneje porinil učenca, ki je padel.
Učenec je še isti dan poklical domov, ker je zaradi pogovora zamudil avtobus.
Ga. Lozej je to potrdila, vpletene starše je predvsem zmotilo to, da se o tem ni takoj obvestilo staršev.
Ga. predsednica je prosila, da se o takih dogodkih starše obvesti.
Ga. ravnateljica je predlagala, da bi informacijo predala predsednici, ki bo naprej obveščala starše.
Ga. Nabergoj Jermol je predlagala, da v kolikor predstavnik sveta staršev v čem ni seznanjen o tem
povpraša go. ravnateljico.
Predstavnika iz Vrhpolja je zanimalo ali bo v PŠ Vrhpolje kombinacija?
Ga. ravnateljica je povedala da bodo kombinacije v naslednjem šolskem letu.

