
 
 
 
 
 

 
SVET STARŠEV 

 
Zapisnik 2. seje sveta staršev Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica v šolskem letu 2021/2022, ki jo je 
sklical predsednik sveta staršev, g. Samo Turel in je bila v ponedeljek, 31. 5. 2022 v avli šole. 

  
 

ZAPISNIK 
Pričetek seje: 16.30 
 
Navzoči:  

- Člani sveta staršev razvidni iz prezenčne liste, ki je priloga tega zapisnika, 
- Ravnateljica mag. Lara Brun, 
- Tjaša Klemenčič, skrbnik učbeniškega sklada, 
- Andreja Glavan Podbršček, pomočnica ravnateljice, organizator šolske prehrane 

 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika predhodne seje, 
2. Pregled realizacije sklepov pretekle seje, 
3. Soglasje k skupni nabavni ceni učnega gradiva, 
4. Imenovanje članov pritožbene komisije 
5. Šolska prehrana 
6. Razno 

 
Sejo sveta staršev je začel predsednik sveta staršev Samo Turel, ki je predstavil predlog dnevnega reda. Ker 
pripomb na predlog dnevnega reda ni bilo, je bil predlog dan na glasovanje. 
 
Sklep: Svet staršev OŠ Frana Erjavca sprejme predlagani dnevni red za 2. redno sejo sveta staršev. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

1. Predsednik Sveta staršev je prisotne vprašal, ali ima kdo v zvezi z zapisnikom 1. redne seje 
Sveta staršev OŠ Frana Erjavca kakšno pripombo. Prav tako je vprašal, ali ima kdo od 
navzočih pripombe na zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev OŠ Frana Erjavca. Oba zapisnika 
so člani Sveta staršev prejeli nekaj dni po izvedeni prvi redni seji in prvi izredni seji Sveta 
staršev OŠ Frana Erjavca.  Ker pripomb ni bilo je bil dan na glasovanje naslednji sklep: 

 
Sklep: Svet staršev OŠ Frana Erjavca potrjuje zapisnika 1. redne in 1. izredne seje Sveta staršev OŠ Frana 
Erjavca. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

2. Predsednik Sveta staršev je predstavil tabelo realizacije sklepov pretekle seje. Vsi sklepi so 
realizirani.  

 
Sklep: Svet staršev OŠ Frana Erjavca sprejme poročilo o realizaciji sklepov pretekle seje. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

3. Tjaša Klemenčič, skrbnik učbeniškega sklada, je predstavila predlog učnega gradiva po 
razredih, ki poleg seznama šolskih potrebščin in delovnih zvezkov, vsebuje tudi cene učnega 
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gradiva. Ga. Klemenčič je povedala, da delovne zvezke, ki jih bodo uporabljali otroci prve 
trijade financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in jih bodo otroci prejeli v 
šoli. Preostalo seznam je razviden in priloženega gradiva. Ga. Klemenčič je opozorila še na 
velik razkorak v ceni delovnih zvezkov v 8. in 9. razredu. Delovne zvezke, kupljene za 8 
razred, učenci uporabljajo tudi v 9, razredu. Ravnateljica mag. Lara Brun je povedala, da so 
se v okviru šolskih aktivov strokovni delavci skušali čim bolj poenotiti in izbrati enega 
založnika in eno izdajo učbenikov. Na pripombo enega izmed staršev, da so učbeniki starejše 
izdaje, je ga. Klemenčič podala kratek opis poteka sofinanciranja učbenikov s strani 
pristojnega ministrstva, ki učbenike sofinancira v višini 15. EUR na učenca. Šola pa potem, 
glede na ceno učbenikov, ki je precej višja, skuša ravnati gospodarno in učbenike zavija, da 
bi bila njihova življenjska doba čim daljša in jih zamenja ob dotrajanosti. Po opravljeni 
dodatni razpravi in opozorilu staršev, da v kolikor se učbenikov pri pouku ne potrebuje, je 
njihova nabava nepotrebna ter pohvali staršev v primeru, ko učenci zvezke in delovne 
zvezke, ki še niso v celoti porabljeni, lahko uporabljajo v višjem razredu, je bilo opravljeno 
glasovanje o naslednjem sklepu: 

 
Sklep: Svet staršev daje soglasje k skupni nabavni ceni učnega gradiva za šolsko leto 2022-2023. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

4. Predsednik sveta staršev je navzočim predstavil pristojnosti Komisije za pritožbe ter povedal, 
da je potrebno v navedeno komisijo imenovati dva starša. Kot kandidatke sta se javili Urška 
France in Sanja Markočič.  

 
Svet staršev je opravil javno glasovanje in ugotovil, da sta bili za članici Komisije za pritožbe OŠ Frana Erjavca, 
kot predstavnici staršev, soglasno izvoljeni Urška France in Sanja Markočič. Izjavi o soglasju k kandidaturi sta 
prilogi tega zapisnika. 
 

5. Predsednik Sveta staršev je predstavil problematiko šolske prehrane, o kateri je Svet staršev 
OŠ Frana Erjavca v preteklosti že veliko razpravljal. V letošnjem letu pa je bila opravljena 
anketa, tako med učenci, kot tudi med starši, s katero se je ugotavljalo zadovoljstvo enih in 
drugih s šolsko prehrano. V zvezi s problematiko šolske prehrane se je sestala tudi Komisija 
za šolsko prehrano. 
Problematiko šolske prehrane, način izvedbe javnega naročaja v primeru zamenjave dobavitelja, ter 
okvirne informativne cene nekaterih ponudnikov je predstavila ravnateljica, mag. Lara Brun.  
Podrobne rezultate ankete med starši in učenci ter oceno zunanjega neodvisnega ocenjevalca, 
izbranega po priporočilu NIJZ, pa je predstavila pomočnica ravnateljice in organizatorka šolske 
prehrane Andreja Glavan Podbršček. Anketa je pokazala, da tako med starši kot tudi otroci 
prevladuje zadovoljstvo nad šolsko prehrano, tako malico kot tudi kosilom. Starši so se obema 
zahvalili za izčrpno predstavitev. Po opravljeni razpravi je bilo ugotovljeno, da zamenjava dobavitelja 
ne zagotavlja boljše oziroma kvalitetnejše šolske prehrane. Dolgoročna rešitev je zgolj ureditev 
šolske kuhinje na šoli s preureditvijo dosedanje razdelilnice šolske prehrane. Po obljubah MONG naj 
bi bila v proračunu zagotovljena sredstva za pripravo potrebne dokumentacije. 

 
Sklep: Svet staršev se je seznanil s problematiko šolske prehrane, rezultati ankete in ocene zunanjega 
izvajalca. Šola naj ohrani trenutnega dobavitelja. 
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Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

6. Razno.  
Ravnateljica je v povezavi s predurami, ki se uvajajo prihodnje šolsko leto, na vprašanje staršev 
odgovorila, da bodo preduram prilagojeni tudi avtobusni prevozi vozačev in sicer tako, da bo avtobus na 
posamezni relaciji otroke pobiral dvakrat. 
 
Starši šolskemu skladu predlagajo izvedbo akcije zbiranja starega papirja še pred zaključkom šolskega 
leta. 
 
Zaključeno ob: 17.30 
 

Predsednik sveta staršev 
Samo Turel 

 
Priloge: 

− prezenčna lista 

− Izjave o soglasju h kandidaturi za člana Komisije za pritožbe 
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