
ZAPISNIK SVETA STARŠEV DNE 19. 9. 2011 OB 17.00 URI V ŠOLSKI 
ZBORNICI

Št.: 9002-22/2011

Prisotni predstavniki staršev:
Pia Winter, Karin Okorn, Nives Benčina, Mateja Petrič, Marko Wernig, Aleš Arko, 
Milena Lebar, Manca Planinc, Luciano Sinčič, Darja Avsec, Mojca Peternelj, Miro 
Pušnik, Klara Šimic, Milan Šivec.
Ostali prisotni: Franci Hočevar, ravnatelj, Maja Stepančič – vodja prehrane (prva točka),  
Marijana Debevec, tajnica. 

Sejo je vodil g. Franci Hočevar, ravnatelj. Pozdravil je navzoče in predstavil ga. Majo 
Stepančič – vodjo prehrane, ki bo predstavila prvo točko dnevnega reda. Predlagal je 
sledeči dnevni red:
1. Problematika šolske prehrane.
2. Predstavitev LDN.
3. Poročila skladov in predstavitev Poročila za šolsko leto 2010/2011.
4. Volitve novega predsednika Sveta staršev.
5. Volitve dveh novih članov v Svet zavoda.
6. Volitev novega predstavnika v sveta staršev OŠ ljubljanskega sveta.
7. Volitve novih članov UO šolskega socialnega sklada.
8. Volitve novih članov v UO sklada za izboljšanje kvalitete pouka.
9. Razno.

Ga. Maja Stepančič se predstavi kot vodja šolske prehrane. Povedala je, da se v šolski 
kuhinji trudijo kuhati čim bolj zdravo hrano v skladu s smernicami ZZV. Ponujamo čim 
več svežega sadja in zelenjave. Upoštevamo tudi diete otrok, ki se izkažejo z 
zdravniškim spričevalom. Hrana je pestra in mešana. En dan v tednu je obrok brez mesa, 
en krat na teden je sladica. Smernice zdrave prehrane priporočajo zmanjšanje soli. 
Jedilnik je objavljen na spletni strani šole. 
Seznanila je svet staršev, da kuhamo še za dve šoli: za OŠ R. Jakopiča in Waldorfsko 
šolo. Dobavitelji se izberejo preko javnega natečaja vsake tri leta. En krat na mesec bi 
uvedli eko-dan.   
Eden od staršev je pripomnil, da je hrana ob zaključku kosil hladna. Ga. Stepančič 
predstavi postopek držanja hrane na ustrezni temperaturi in pove, da je mogoče, da se je 
kdaj to primerilo, vendar pove, da je to izjema. Pripomba enega od staršev je bila, da 
hrana vsebuje preveč sladkorja. Maja Stepančič, vodja prehrane je pojasnila, da enkrat 
do dvakrat na mesec sladica, ki jo v kuhinji sami pripravijo; da imajo otroci  ves čas na 
razpolago kuhan nesladkan  v jedilnici. Pove, da se vedno išče kompromis, da bi otroci 
hrano jedli. Starši imajo pripombo naj bi postopoma uvajali prehrano, da se otroci 
navadijo prehoda iz vrtca na šolo. Nekdo od staršev pripomni, da se jedilniku v vrtcu 
bolj posvečajo. Mojca Peternelj je predlagala, da starši pridobijo jedilnik iz vrtca oz. od 



druge šolske prehrane, če menijo, da je boljši in se primerja. Starši so predlagali, da bi 
prišli poizkusiti hrano, ki jo pripravljajo v šolski jedilnici.
Maja Stepančič je odgovorila, da lahko. Starši so vprašali, zakaj ni na jedilniku, tudi 
zajtrka in da je lansko leto vseboval preveč čokolade in sladkorja.
Ravnatelj pove, da je šola na zadnjem javnem razpisu namenoma ohranila v dobavi 
veliko število ponudnikov, saj si je tako mogoče zagotavljati kakovostnejšo hrano in 
izbirati posamezne artikle pri različnih proizvajalcih oz. dobaviteljih. Pove, da je šolska 
kuhinja tipa menze in ne restavracije, zato ni mogoče uslišati vsem željam.  Predstavi 
rezultat ankete ob koncu leta, ki kaže, da je zadovoljstvo s prehrano zelo dobro 
(povprečno 4 od 5).

Člane Sveta staršev je Franci Hočevar, ravnatelj seznanil z nadstandardnimi programi.
LDN je poslal po e-pošti vsem, ki so to želeli.

Starši se strinjajo, da se izbirni predmet šport prične prej, kot je v urniku določeno, saj 
učenci na začetek čakajo predolgo, ker končajo z rednim poukom eno šolsko uro prej, 
vmes pa je še čas za kosilo. Glede podobne prošnje učiteljice izbirnega predmeta 
sodobna priprava hrane menijo, da se problematika rešuje v dogovoru s starši učencev, 
ki ta predmet obiskujejo, saj je ta dan potrebna odjava kosila.

Starši pripomnijo, da imajo učenci premalo časa za malico, saj pogosto pride v razred 
prepozno. Ga. Planinc da pobudo, da bi se spremenila distribucija hrane v jedilnici. 
Ravnatelj potrdi, da se bo delalo na tem.  

Ravnatelj skozi pregled delovnega načrta pove, da so dnevi dejavnosti del 
nadstandardnega programa in zato plačljivi. Problem, ki ga izpostavi je, da je šola po 
definiciji brezplačna id, da bi bilo potrebno zato ponuditi tudi brezplačne dejavnosti, kar 
pa je težko, saj ni mogoče organizirati obiska kulturnih prireditev, športnih dni ipd. brez 
stroškov. Načelno šola lahko ponudi brezplačno dejavnost v šoli, vendar bi bila 
ekvivalentna rednemu pouku, poleg tega bi ob večjem številu otrok, ki bi ostajali v šoli 
bilo težko ali nemogoče zadostiti kader, ki bi te dejavnosti izvajal. Pove, da so se učitelji 
pri načrtovanju držali dogovora po nižjih stroških ter enakomerni razpršitvi dnevov 
dejavnosti med posameznimi meseci v izogib prevelikemu plačilu naenkrat. Na seji se 
poda več različnih predlogov, kako bi bilo moč zagotoviti sredstva za dneve dejavnosti. 
Podan je bil predlog, da se ustanovi še poseben sklad v ta namen. 
Ob koncu prevlada mnenje, da ostaja Šolski socialni sklad v ta namen še neizkoriščen. 
Sklep je, da se na obvestila, ki jih učenci dobijo pred dejavnostmi vedno zapiše tekst, ki 
obvešča, da je mogoče za pomoč pri plačilu koristiti ta sklad.

Ravnatelj poda poročilo o skladu za izboljšanje pouka. Največji znesek je bil namenjen 
nakupu štirih interaktivnih tabel, sledi likovni pouk in športna oprema.

Ravnatelj obvesti starše, da je obnova kuhinje postala prioriteta, saj je kuhinja dotrajana 
in vitalnega pomena za šolo.
Skozi pregled poročila ravnatelj opozori, da realizacija pouka še ni dokončna, saj je v 
ponovnem izračunu po primernejši formuli, je pa najmanj 96%. Omenijo se 
nadpovprečni rezultati pri nacionalnem preverjanju znanja.

Starši se strinjajo s spremembami v vzgojnem načrtu. 



Izvedejo se volitve. Nova predsednica Sveta staršev je Karin Okorn (2. b). Novi članici 
v Svetu zavoda sta Manca Planinc in Milena Lebar. Novi predstavnik Aktiva svetov 
staršev  Ljubljanskih osnovnih šol je Marko Wernik..
Člani novega upravnega odbora Šolskega socialnega sklada so Luciano Sinčič, Manca 
Planinc, Aleš Arko, Nives Benčina.
Člani novega upravnega odbora Sklada za izboljšanje poka so Marko Wernig, Milena 
Lebar, Pia Winter in Miro Pušnik.

Zapisala: Marjana Debevc


