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Številka: 900-4/2016-11 
 
Datum: 22.09.2016 

ZAPISNIK 
1. redne seje Sveta staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, z dne 22.09.2016, ob 17.00 uri v 

zbornici šole 
 

 
 
Prisotni člani sveta:  
predsednik Boštjan Bobič Zabreščak, Tanja Mašera, Katja Černuta, Enisa Bizjak, Darja Zavec 
Hauptman, Bernarda Jarc, Tanja Uršič, Danica Uršič, Nataša Hrast Korošec, Nataša Koren Štih, 
Dejan Luzar, Peter Kanalec, Katja Bajt, Jerneja Berginc 
Odsotni: Vasja Obid, Matej Rot, Andrejka Menič, France Lipužič, Marko Koren. 
Drugi prisotni: ravnateljica Melita Jakelj, pomočnica ravnateljice Olga Drole in predstavnica za 
šolsko prehrano Nadja Rejec, občinski redar Janko Volarič, predstavnik Sklada 05 Primož. 
Sestanek je vodil predsednik Boštjan Bobič Zabreščak. 
 
  
Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
3. Predstavitev novih članov. 
4. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16. 
5. Potrditev LDN za šolsko leto 2016/17. 
6. Predstavitev analize o šolski prehrani. 
7. Varna šolska pot. 
8. Predlogi in pobude. 
9. Razno. 

 
 

Zapis sestanka: 
 
AD1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
Predsednik skupaj z ravnateljico ugotovi sklepčnost in predlaga, da se sestanek nadaljuje po 
priloženem dnevnem redu. Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo 
sklep: 
 

1. Sprejme se predlagan dnevni red. 
 
AD2.) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
Predsednik Boštjan Bobič Zabreščak predstavi sklepe 3. redne seje. Po opravljenem javnem 
glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep: 
 

1. Potrdi se zapisnik 3. redne seje Sveta staršev. 
 
AD3.) Predstavitev novih članov 
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Volitve predsednika Sveta staršev se skladno z novim poslovnikom ne izvedejo, saj ima aktualni 
predsednik veljavni mandat iz preteklih let. Ravnateljica predstavi nove člane. Po predstavitvi 
članov Sveta staršev se v javnem glasovanju sprejeme sklep: 
 

1. Verificirajo se mandati novih članov sveta.  
 
AD4.) Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16 
Ravnateljica predstavi zaključno poročilo za šolsko leto 2015/16, ki so ga člani dobili kot gradivo 
za sejo. Predstavniki staršev sproti komentirajo posamezne točke poročila. 

 
Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep: 
 

1. Potrdi se zaključno poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16. 
 
AD5.) Potrditev LDN za šolsko leto 2016/17 
Ravnateljica Melita Jakelj poda glavne točke letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17: 

- Na medpredmetni stopnji je letošnja tema petdeset letnica osnovne šole. 
- Letošnje šolsko leto šolo obiskuje 312 učenk in učencev. 
- Knjižničarko Martino Kozorog je zamenjala Nina Melinc. 
- Nadja Rejec ostaja vodja šolske prehrane. 
- Ravnateljica pojasni izvajanja dopolnilnega in dodatnega pouka. Urnik je objavljen na 

spletni strani šole. 
- Pri podaljšanem bivanju je letos manj ur na razpolago. Učna ura ostaja med 13:30 in 14:15. 
- Na podružničnih šolah ostajajo stvari utečene in nespremenjene. 
- Zimska šola v naravi bo letos na Cerknem. 
- Preveri se možnost izvajanje italijanščine kot interesne dejavnosti. 

 
Predstavniki staršev podajo prošnjo, da se tako v LDN kot publikaciji pod interesne dejavnosti 
zapiše čas trajanja posamezne dejavnosti skupaj z izvajalci in za katero starostno obdobje je 
posamezna interesna dejavnost primerna.  
 
Po predstavitvi in polemikah vsebine LDN-ja, je bil soglasno sprejet sklep:  
 

1. Potrdi se LDN za šolsko leto 2016/17. 
 
Pred pregledom naslednje točke dnevnega reda, nam je bila s strani predstavnika Sklada 05 
predstavljena možnost dodelitve 5% dohodnine za namen šolskega sklada. Povedano je bilo, da 
so to strogo namenska sredstva, ki se nakazujejo v šolski sklad. V kolikor je želja, da bi že letos 
namenili del dohodnine v sklad je potrebno oddati izjave do 20.12.2016 . Več informacij si o 
delovanju sklada so na voljo na spletni strani sklada www.sklad05.si .  
 
AD6.) Predstavitev analize o šolski prehrani 
Vodja šolske prehrane predstavi izsledke izvedene analize o šolski prehrani, ki je dostopna na 
spletni strani šole. 
Predstavi problematiko ponudnikov sadja in zelenjave iz javnega razpisa, kjer se ne da vplivati na 
poreklo sadja in zelenjave. Podobna zadeva je pri ponudnikih svežih morskih rib. Vsi si želimo 
pestrejšega jedilnika, vendar smo omejeni z izbiro ponudnikov. 
Opomni se dosledno odjavljanje kosil. 
 
AD7.) Varna šolska pot 
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Predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid, redar Janko 
Volarič, predstavi projekt Načrt šolskih poti, ki predstavlja dobro osnovo Osnovni šoli in lokalni 
skupnosti pri načrtovanju ukrepov za zagotovitev varnih šolskih poti. V nadaljevanju so 
predstavljene pobude in tudi že izvedeni ukrepi. 
Pri odprti razpravi se omeni stanje postajališč vozačev v posamezni krajevni skupnosti. Rečeno je 
bilo, da se je s predlogi potrebno obrniti na posamezno krajevno skupnost oz. na Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid. 
Predstavniki staršev je zanimalo reševanje črne točke šolske poti pri prečkanju ceste na Volaričevi 
ulici na urejenem prehodu za pešce pri trgovini Potepuh. Obrazloženo nam je bilo, da je to 
državna cesta s katero upravlja DRSC. Rešitve se iščejo že več let vendar zaključka ni na vidiku. 
V primeru, da so našli skupno rešitev, se zatakne pri financiranju oz. zagotavljanju sredstev iz 
proračuna. Predstavniki staršev smo se dogovorili, da bomo pripravil dopis v katerem bomo 
opozorili na problematiko in zahtevali rešitev v čim krajšem možnem času. Dopis bo naslovljen 
tako na DRSC kot na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid. 

 
AD8.) Predlogi in pobude 
Pred odprtjem točke dnevnega reda, smo se navzoči strinjali, da se osma in deveta točka 
dnevnega reda združi. 
Ravnateljica poda spremembe v Vzgojnem načrtu šole, predvsem na 17. člen. 
 
Predstavnik staršev poda vprašanje glede ocenjevanja domačih nalog. Ravnateljica v odgovoru 
pojasni, da ocenjevanje domačih nalog ni vzgojni ukrep in da ocenjevanje znanja in izdelkov 
učencev poteka na podlagi kriterijev, ki jih učenci poznajo. 
 
V nadaljevanju smo govorili še o pripravah na športno tekmovanje in o pisanju prostih spisov. 
  
Predstavnike staršev je zanimalo kako je s sodelovanjem pri razpisu za Zdrav življenjski slog. 
Obrazloženo nam je bilo, da se je šola želela prijaviti na razpis, vendar so po podrobnejši analizi 
ugotovili, da ne zadostujejo razpisnim pogojem. Zato se na razpis niso prijavili. 
 
Predstavniki staršev menijo, da bi bilo koristno, če bi na spletni strani šole objavili tudi jedilnik za 
posamezno podružnično šolo. Predlaga se, da bi po zgledu matične šole tudi podružnice tekoča 
obvestila objavljale na spletni strani. 
 
 
 
Seja sveta staršev je bila zaključen ob 20.45 uri. 

Zapisala:  Predsednik Sveta Staršev OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid: 

Katja Černuta  Boštjan Bobič Zabreščak  

 
 
 
 
Pregled sprejetih sklepov Sveta staršev: 
 

1. Sprejme se predlagan dnevni red. 
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2. Potrdi se zapisnik 3. redne seje Sveta staršev. 
3. Verificirajo se mandati novih članov sveta. 
4. Potrdi se zaključno poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16. 
5. Potrdi se LDN za šolsko leto 2016/17. 

 
Priloge: 
Vabilo 
Seznam prisotnosti 
 
______________________________________________________________Konec zapisnika__ 


