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POJASNILO K ZAPISNIKU 3. REDNE SEJE SVETA STARŠEV Z DNE 29. 11. 2022 

 

 

Spoštovani, 

 

v nadaljevanju podajam pojasnila oz. odgovore na vprašanja, ki so bila zastavljena na seji sveta 

staršev. 

 

1. Predlagani dvig cen šolske prehrane: dvig cen je bil pojasnjen z dvigom stroškov 

živil, energentov in dela in je bil izračunan na podlagi realnih stroškov. Na ceno vplivajo 

tudi živila, ki so označena z BIO in EKO ter dietna živila, ki so nekajkrat držaja od 

ostalih. Kosila za zunanje odjemalce predstavljajo tržno dejavnost zavoda. Cena naj bi 

bila konkurenčna, da se izognemo selektivnemu naročanju dražjih kosil, kar za zavod 

pomeni izgubo.  

 

2. Cena kosila za učence: Strinjam se s svetom staršev, da bi lahko obroke ovrednotili 

glede na količino: za nižje razrede nižja cena, za višje razrede pa višja. V preteklih letih 

ta predlog ni bil podan na svet zavoda oz. vodstvo šole.  

 

3. Varna pot v šolo: dopisi glede nevarnega psa so že pripravljeni in naslovljeni na 

naslovnike, ki jih predlaga tudi svet staršev. 

 

4. Glede nevarnih točk, ki se nahajajo na šolskih poteh, pojasnjujem, da je zavod že pred 

nekaj leti pristopil k identifikaciji nevarnih točk, ki so objavljene na spletni strani šole 

pod zavihkom Varne šolske poti  Nevarne točke na šolski poti. Ob opisu nevarnih 

točk se nahajajo tudi napotki za učence. Z nevarnimi točkami so seznanjene krajevne 

skupnosti in občina. Šola redno sodeluje z lokalnimi in občinskimi inštitucijami s 

predlogi za zagotovitev varne šolske poti.  

 

5. Dietna prehrana: pripomba je posredovana organizatorju šolske prehrane, ki bo skupaj 

z vodjo kuhinje predlagal izboljšave. 

 

6. Šolsko prehrano lahko starši odjavijo kadarkoli. Če otrok prinese v šolo svojo malico 

ali kosilo, ga lahko zaužije v učilnici oz. v jedilnici skupaj z ostalimi učenci. 

 

7. Šola v naravi se izvaja v Ankaranu zaradi nižjih stroškov prevoza in lažje dostopnosti 

za starše, če učenec zboli ali želi predčasno domov. Tečajna oblika brez bivanja otrokom 

ne nudi zadovoljevanja vseh ciljev ŠVN, ki so navedeni tudi v smernicah MIZŠ:  
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- Povečuje trajnost in kakovost znanja, ki ga učenec pridobiva tudi preko te oblike 

vzgojnoizobraževalnega dela.  

- Spodbuja sposobnost za opazovanje naravnega in družbenega okolja ter samostojno in 

odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega okolja.  

- Spodbuja socialne in komunikacijske spretnosti in veščine ter razvijanje demokratične 

komunikacijske kulture.  

- Spodbuja sposobnost za spoštovanje sebe in drugih oseb ter vzpostavljanje 

medosebnih in družbenih odnosov.  

- Razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, učenca 

usposablja za soočanje z življenjskimi problemi in za samozavestno 

odpravljanje/reševanje le-teh.  

- Spodbuja pozitiven odnos do zdravega načina življenja ter vceplja odgovornost za 

lastno varnost in zdravje.  

- Skrbi in spodbuja skladen telesni in duševni razvoj posameznika (možnost izbire in 

povezovanja različnih področij, spoznavanje praktičnih veščin za življenje).  

- Zagotovi plavalno in smučarsko pismenost osnovnošolca.  

- Razvija odgovoren odnos do okolja.  

- Spodbuja vseživljenjsko učenje (učenec spoznava različne možnosti pridobivanja 

znanja). 

 

8. Ob predstavitvi programov ŠVN na roditeljskih sestankih nismo prejeli nobene 

pripombe ali predloga za drugačno organizacijo ŠVN (npr. brez bivanja). 

 

9. Ob izpadu števila udeležencev v zadnjem trenutku pa lahko računamo samo na 

odgovornost staršev: šola je dolžna organizirati ŠVN, učenci pa se je udeležijo po želji 

in za izostanek ni potrebno zdravniško spričevalo. Predlagani način izterjave stroškov 

nima podlage v predpisih, ki urejajo področje ŠVN. Enako velja za dneve dejavnosti: 

odsotnost opravičijo starši. 

 

10. Pomoč pri plačilu ŠVN: Šola poskuša omogočiti udeležbo v ŠVN vsem otrokom. Za 

socialno šibkejše otroke je na razpolago (poleg splošne subvencije, ki jo prejmejo vsi 

otroci s strani države) tudi posebna subvencija MIZŠ, pomoč Šolskega sklada in 

enkratna pomoč Centra za socialno delo. Vse oblike pomoči smo predstavili na 

roditeljskih sestankih in kar nekaj staršev je pomoč tudi izkoristilo. Gre torej za pravico 

in dolžnost staršev, da zaprosijo za pomoč na podlagi dokazil. Šola tudi omogoča plačilo 

ŠVN v obrokih (za 5. razred je znesek razdeljen na 6 obrokov). 

 

11. Možnost vstopa v šolo pred 7.45: učenci so bili obveščeni z okrožnico, da lahko po 

prihodu v šolo do 7. 45 počakajo v šolski avli, kjer sta na razpolago tudi dve dežurni 

delavki, ena delavka pa je poleg informatorja dežurna pred šolo. Na to možnost jih 

opozarja tudi napis na vhodnih vratih in vratih jedilnice. Dežurne delavke poročajo, da 

se zelo majhen delež otrok odloči za vstop v šolo, ker raje zunaj počakajo sošolce ali 

igrajo nogomet. Za učence od 2. do 5. razreda je še vedno organizirano jutranje varstvo, 

ki je plačljivo. Ob tej priložnosti prosim starše, da otrok, ki v šolo ne prihajajo z 

avtobusom, ne pripeljejo prezgodaj v šolo oz. jih opozorijo, da prihajajo v šolo 15 min 

pred začetkom pouka.  
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12. Zadrževanje na šoli po pouku: Učenci, ki čakajo šolski avtobus, nanj počakajo na 

šolskem dvorišču ali v šoli. Za učence, ki ostajajo v šoli tudi po odhodu avtobusa je 

določeno, da počakajo v knjižnici pod nadzorom knjižničarke in sicer do 15. ure, ko 

knjižničarka zaključi z delom. Redko se zgodi, da je knjižničarka odsotna, v tem primeru 

učenci počakajo z dežurnim učiteljem ali pri informatorju v avli. Učenci so s pravili 

seznanjeni, se jih pa ne držijo vedno, velikokrat ostajajo na šoli zaradi druženja. Dežurni 

učitelji v tem času nadzorujejo učence, ki imajo pouk ali druge dejavnosti po 1. avtobusu 

in so razporejeni na dežurstva po normativih, ki so lahko preseženi zaradi samovoljnega 

ostajanja na šoli. 

 

Na šoli in v obeh vrtcih je mesec december namenjen dobrodelnosti. Za dečka Urbana smo 

skupaj s starši in zaposlenimi zbirali kovance, za starostnike iz vse Slovenije smo prispevali 

271 voščilnic z dobrimi željami, z nastopi smo popestrili bivanje otrok v SB Izola in 

starostnikom v Obalnem domu upokojencev. 

 

V prihodnjem tednu načrtujemo sodelovanje v dobrodelni akciji Hladilnik toplega srca, kjer 

bomo zbirali pomoč za otroke iz socialno šibkih družin. 

Staršem se zahvaljujemo, da podpirate naše akcije in sodelujete pri zbiranju pomoči. 

 

Letos bomo znova obudili novoletno prireditev z božičnim sejmom in sicer za šolo 15. 12., 

vrtec Rižana 8. 12. in vrtec Dekani 14. 12. 2022. Vabilo sledi – prisrčno vabljeni! 

 

Zaposleni na šoli in v vrtcu smo vedno odprti za vaše predloge in vprašanja pa tudi pohvale  ter 

pripravljeni na skupno reševanje težav. Vloga predstavnikov oddelkov je predvsem prenos 

informacij iz matičnih oddelkov do zavoda na primeren način. Velikokrat dodatno pojasnilo 

prepreči slabo voljo in pripomore k hitri razjasnitvi ali rešitvi težav. 

 

Želim vas lep zaključek leta, ki odhaja in vse dobro v 2023. 

 

ravnateljica OŠ Dekani 

mag. Selina Lešek 
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