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Štev.: 013-18/2019-2 
Datum: 21. 1. 2019 
 
 

Zapisnika 
 3. sestanka Sveta staršev, ki je bil v ponedeljek, 21. 1. 2019 ob 16.00 v zbornici šole. 

 
Prisotni: Kristina Pelc Zupančič, Katja Jovanovič Berčič, Željka Kitić, Maja Pavela, Jana Kebler Zaletel, 

Karmen Kunaver, Karla Koprivec, Goce Filovski, Jelena Tripković, Katja Jarm, Marko Kopač,  
Opravičeno odsotni: Špela Jurič, Nataša Žerjav, Marjanca Kraljič 
Ostali odsotni: Saša Kosić, Natalija Rodošek, Irena Ošap, Hava Pemperović, Rosvita Pavlin 
 

Predlagan dnevni red:  

1. Obravnava dopisa 
Priloge: 
K točki 1. / 
 
Vabljeni: 
člani sveta staršev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice. 
 
 
Točka 1. Obravnava dopisa 
 
Predsednica sveta staršev je pozdravila prisotne in navedla razlog sklicanega sestanka. Prejela je dopis 
starša o finančnih nepravilnostih, ki so se zgodile na šoli.  Pismo je prejel tudi predstavnik staršev 6.a 
razreda (ki je med drugim tudi član sveta šole) ter predsednik in namestnica sveta šole. Predsednik sveta 
šole je želel, da bi se svet staršev sestal in podal svoje mnenje pred sestankom sveta šole, ki je bil sklican 
za termin po sestanku sveta staršev. 
Predsednica sveta staršev je predstavila dopis in pojasnila, da sta se s namestnico, ga. Pavela sestali z 
ravnateljico, da jima je pojasnila vse navedbe v pismu. 

1. Cena šolskega kosila.  
Ravnateljica je pojasnila, da je tudi ona prejela pismo, vendar vsebina pisma ni bila enaka. 
Pojasnila je, da pri oblikovanju cene kosila lahko za strošek vodenja računovodskih evidenc šola 
zaračuna do 20 % cene kosila. Za mnenje je zaprosila tudi Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki 
je podalo enako mnenje. O oblikovanju cene se je posvetovala tudi z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, kjer so ji podali enako mnenje. Cena kosila za učence od 1. do 3. 
razreda (malo kosilo) znaša 2,92 €, kateremu prištejemo tudi znesek stroška dela v kuhinji 
(razdelitev po razredih, čiščenje, elektrika, voda, čistila), znaša končna cena3,00 €. Cena kosila za 
uče (veliko kosilo), lahko znaša 3,396 € in ne 3,60 €, kot je bila obračunana do sedaj. Po obravnavi 
na svetu staršev in svetu šole, bo predlagala ceno 3,30 € ,in če bodo ceno člani sveta šole potrdili, 
bo šola opravila poračun za nazaj. 
 
Vsi člani so razpravljali ter podali in sprejeli pojasnila in predloge. Predlagali so, da bi se staršem na 
izrednem roditeljskem sestanku predstavilo nastalo situacijo ter pozvalo, da kdor želi, naj 
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preplačana sredstva nameni za šolski sklad, katera bo šola  porabila izključno za nakup šolske 
smučarske opreme, ki je   že zastarela. 
 

Glasovanje:   11 prisotnih,   11 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 1/3: Člani sveta staršev se strinjajo s predlagano ceno kosil; malo kosilo 3,00 € in veliko kosilo 3,30 

€. Za poračun, ki bo opravljen za čas od 1. 9.2018 do 31. 12. 2018, bodo staršem na izrednem 
roditeljskem sestanku predlagali, da sredstva namenijo za šolski sklad, izključno za nakup 
šolske smučarske opreme. 

 
2. Šole v naravi 

Ravnateljica je povedala, da je bila napačno zaračunana šola v naravi v celoti poračunana in 
povrnjena. Glede obračuna šol v naravi je imela šola več inšpekcijskih pregledov. Znesek, ki je bil 
prvotno zaračunan staršem, je bil dejansko plačan izvajalcem šol v naravi. Vendar šola lahko 
staršem obračuna bivanje učencev samo v višini, ki je vezana na Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti, kjer pa za izvedbo niso vedno podani vsi pogoji in šola vedno tudi ne dobi prostega 
termina. Po telefonu je govorila s svetovalko na MIZŠ in direktorico direktorata za OŠ in vrtce ter 
pojasnila, da se napačno obračunan znesek povrne iz materialnih stroškov, če ni drugače zapisano 
v inšpekcijski odločbi. 
 

Ravnateljica je tudi pojasnila, da bo v letu 2019 Služba za notranjo revizijo MOL, opravila notranjo revizijo 
pravilnosti, popolnosti, pravočasnosti za področje obračun stroškov in izdajo računov staršem. 

 
Vsi člani so razpravljali in sprejeli pojasnila. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 16.30. 
 
 
 
Zapisala: 
Cvetka Frece 
 

Predsednica sveta staršev, 
Željka Kitić 

 

 

 

 

 

Zapisnik je bil potrjen na 4. sestanku sveta staršev, 14. 3. 2019. 
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