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Zapisnik tretjega sestanka Sveta staršev, ki je bil v četrtek, 19. maja 2011 ob 17. 30 uri v 

jedilnici matične šole z naslednjim dnevnim redom: 
 
 
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka. 
3. Informacija o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni 

razred za šolsko leto 2011/2012 in pridobitev soglasja (Irena Namestnik, pomočnica 
ravnateljice). 

4. Šolska prehrana in analiza ankete o šolski prehrani (Mira Siljan, organizatorica šolske 
prehrane). 

5. Informacija o zimski in poletni šoli v naravi (Ljudmila Pušnik). 
6. Razno. 
 
 
Prisotnost: Od 38 staršev je bilo prisotnih 21 staršev. 
 

K točki 1  
Na sestanku je bilo prisotnih 21 staršev. Sestanek je vodil predsednik Sveta staršev, gospod 
Stojan Hostnik. 
 
1. sklep: Število prisotnih zagotavlja sklepčnost. 
  

K točki 2 
Pregled zapisnika in vseh sklepov je podal predsednik Sveta staršev. V zapisniku pod točko 
razno so starši podali pobudo za osvetlitev prehoda Šmocl in ureditev prečkanja ceste pri 
kozolcu pred šolo Debro. Prav tako so se spraševali, zakaj občina dovoli parkiranje tovornih 
avtomobilov pred šolo Debro. Odgovora pisno še ni bilo, je pa bilo ustno zagotovljeno, da je 
ureditev pločnika v Debru v nadaljevanju, prav tako se preučuje osvetlitev prehoda.  
Za prepoved parkiranja tovornjakov ob cesti Debro, na parkirišču se občina dogovarja z 
Komunalo, ki bi postavila zaporo. Starši želijo pisni odgovor. 
 
2. sklep: Šola naj pridobi pisni odgovor s strani Občine glede ureditve pločnika in 
»nelegalnega« parkirišča pri PŠ Debro. 
 
K točki 3 
Informacijo o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv  za šolsko leto 
2011/12 je podala skrbnica učbeniškega sklada, Irena Namestnik.  
Starše je zanimalo zakaj v skladu ni angleškega učbenika za predmetno stopnjo. Skrbnica je 
povedala, da je učbenik Project 1- 4  hkrati tudi delovni in učenci vanj tudi pišejo. Pred leti je 
bil v skladu, a so učenci vanj pisali in smo ga zaradi tega črtali iz sklada. 
 
3. sklep: Strokovnemu aktivu anglistov se da pobudo, da za šolsko leto 2012/2013 razmislijo 
o možnosti uporabe učbenika za predmetno stopnjo, ki sodi v učbeniški sklad. 
 



4. sklep: Starši so podali pisno soglasje o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in ostalih 
učnih gradiv, ki ga je podpisal predsednik Sveta staršev.  
 
K točki 4 
Organizatorica šolske prehrane, ga. Mira Siljan, je podala analizo ankete o prehrani, ki so jo 
izpolnjevali tako starši kot učenci.  
Starše je seznanila z dejstvom, da so nekatere anketne liste izpolnjevali namesto staršev kar 
učenci sami. Anketo je izpolnilo 433 staršev in 367 učencev 2. in 3. triade.  
Starši v glavnem večjih pripomb niso imeli, večkrat so poudarili naj bi jedli, kar imajo radi. 
Starši so opozorili na problem prekratkega odmora za kosilo. 
Ravnateljica je staršem povedala, da se zaveda problema in da ga bomo v naslednjem šolskem 
letu rešili. S prebojem med jedilnico za učence in jedilnico za osebje se bo jedilnica na 
matični šoli povečala in s tem omogočila le en odmor za malico, ki bo petindvajsetminuten,  
in s tem daljši odmor za kosilo. 
Učenci se zavedajo pomena zdrave prehrane, a se tega ne držijo. Za malico ne bi jedli veliko 
mlečnih izdelkov, manj namazov. Rajši bi jedli hitro hrano, ki pa ni zdrava. 
 
5.sklep: Poveča se velikost porcij pri obrokih. Anketa o šolski prehrani se ponovi tudi 
naslednje šolsko leto.   
 
K točki 5 
Ravnateljica je podala informacijo o zimski šoli v naravi, ki je letos prvič, zaradi pomanjkanja 
snega, nismo v celoti uspeli izpeljati pri Ložekarju, v Matkovem kotu, ampak je zadnja 
skupina odšla na Roglo.  
Poletna šola v naravi učence še čaka. Tudi letos bodo učenci izvedli plavalni tečaj na 
Debelem Rtiču, od 6. 6. do 10. 6. 2011.   
 
6. sklep: Predstavniki sveta staršev 5. razreda si bodo ogledali lokacije na Debelem Rtiču v 
torek, 7. junija 2011. Odhod bo ob 9.00. 
 
K točki 6 
Starše je zanimalo zakaj šola ni prijavila učencev na tekmovanja v smučanju. V zvezi s 
športnimi vsebinami jih je zanimalo, zakaj ni več športnih vsebin za učence po pouku, ki bi 
jih vodili športni pedagogi. Predlagali so, da šola izkoristi »športne potenciale« svojih 
učencev, ki so jih pridobili izven šole in jih prijavi na šolska tekmovanja pri teh disciplinah. 
Želeli so informacijo o prijavi na ŠKL v naslednjem šolskem letu. 
Ravnateljica je poudarila, da je prijava na ŠKL odvisna od glavnih sponzorjev, Občine Laško 
in Pivovarne Laško.  
 
7. sklep: Športni pedagogi bodo na spletni strani šole objavili vsa tekmovanja, na katera so 
prijavili naše učence v tem šolskem letu, in vsa tekmovanja, na katera nameravajo učence 
prijaviti v naslednjem šolskem letu. 
 
Ravnateljica je seznanila starše z odprtjem učnega čebelnjaka, ki bo 25. maja v Šentrupertu in 
zaključno prireditvijo za Dan šole, ki bo 8. junija, ob18. uri, v KC Laško.  
 
Sestanek je bil končan ob 18. 40. 
 
Zapisnik pripravila:                                                                          predsednik Sveta staršev:                             
Irena Namestnik                                                                               Stojan Hostnik             
 


