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Štev.: 013-305/2017-3 
Datum: 29. 5. 2017 
 
 
 

Zapisnik 
3. sestanka Sveta staršev, ki je bil v ponedeljek, 29. maja 2017 ob 17.00 v zbornici šole. 

 
 
 
Prisotni: Andreja Marinčič, Maja Pavela, Jana Kebler  Zaletel, Karmen Kunaver, Špela Ilaš, 

Žiga Nose, Goce Filovski, Delvisa Rizvić, Nežka Brglez, Rosvita Pavlin, Urša Mihevc, 
Karla Koprivec, Seli Peternel 

 
Opravičeno odsotni: Željka Kitić, Nina Milanič, Nataša Žerjav, Jelena Tripković, Nina 

Jesenšek, Marko Kopač, Helga Hamidović, 
 
Ostali odsotni: predstavnika 5.a in 9.a 
 
Predlagan dnevni red:  
1. pregled zapisnika 2.  sestanka in sprejem, 
2. načrtovanje dela za šolsko leto 2017/2018, 
3. drugo. 
4.  
Priloge: 
K točki 1. predlog zapisnika, 
K točki 2. gradivo so člani prejeli na sestanku 
 
Vabljeni: 
člani sveta staršev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice. 
 
 
Predsednica sveta staršev je ugotovila, da je prisotnih 12 članov od 19 in da je sklepčnost 
zagotovljena. 
 
Predsednica sveta staršev je predlagala sprejem dnevnega reda. 
Glasovanje:  21 prisotnih,  12 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN.  
Sklep 1/3: Predlagan dnevni red je potrjen. 
 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 2. sestanka in sprejem 
 
Predsednica Sveta staršev je vprašala, ali ima kdo pripombe na predlog zapisnika.  
 
Ker člani pripomb na zapisnik niso imeli, je predlagala sprejem sklepa. 
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Glasovanje:  12 prisotnih, 12  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN.  
Sklep 2/3: Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev z dne 21. 3. 2017 je sprejet. 
 
 
Točka 2. Načrtovanje dela za šolsko leto 2017/2018 
 
Predsednica sveta staršev je prosila za predstavitev.  
 
Ravnateljica je predstavila organizacijo dela za naslednje šolsko leto: 

- Oblikujejo se učne skupine v 9. razredu, v 8. razredu le pri angleščini in matematiki, če bosta 
samo dve. Skupine bodo heterogene. 

- Šport v 7. razredu bo ločen po spolu, če bo le mogoče to organizirati 
 
OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – predlog za šolsko leto 2017/2018I: 
 

zap. 
št. 

izbirni predmet učitelj 

1.  Ansambelska igra – ANI  Alenka Zajec 

2.  Glasbeni projekt – GLP  Alenka Zajec 

3.  Izbrani šport/košarka - IŠPK Janko Pernar 

4.  Klekljanje I – KL1 Alenka Zajec 

5.  Klekljanje II – KL 2 Alenka Zajec 

6.  Klekljanje III – KL 3  Alenka Zajec 

7.  Likovno snovanje I, II, III – LS 1, LS 2, LS 3 Maja Žura 

8.  Nemščina I – NI 1 Kristina Malgaj 

9.  Nemščina II – NI 2 Kristina Malgaj 

10.  Nemščina III – NI 3 Kristina Malgaj 

11.  Organizmi v naravi in umetnem okolju – ONA  Mirko Krajnc 

12.  Poskusi v kemiji – POK  Mirko Krajnc 

13.  Računalniška omrežja – ROM  Sonja Strgar 

14.  Sodobna priprava hrane – SPH  Karmen Kete 

15.  Šport za zdravje – ŠZZ  Ana Doblekar 

16.  Vzgoja za medije: radio – RAD Nevenka Obradović 

17.  Vzgoja za medije: televizija – TEV Nevenka Obradović 

 
Starše je zanimalo,  zakaj ni več španščine. Ravnateljica je pojasnila, da je bila ponujena, prav 
tako francoščina, vendar ni bilo dovolj prijav. Italijanščina je organizirana kot interesna 
dejavnost. 
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NADSTANDARDNI PROGRAM – predlog za šolsko leto 2017/2018: 
 

Razred Dejavnost Kraj izvedbe Termin 

1. tečaj prilagajanja na vodo bazen Tivoli  

1. tabor CŠOD MEDVED oktober 

3. plavalni tečaj bazen Tivoli  

2. šola v naravi  
naravoslovne vsebine 

CŠOD  
MEDVED  

oktober 

3. šola v naravi  
naravoslovne vsebine 

CŠOD 
JURČEK 

oktober 

4.  letna šola v naravi 
plavanje 

Terme Čatež  junij 

6. zimska šola v naravi 
smučanje 

GRMOVŠKOV DOM 
KOPE 

februar 

8.  šola v naravi  
projektni in tematski teden prva pomoč 

CŠOD  
Ajda 

april 

IP šport za 
sprostitev  

ID astronomski 
krožek 

šola v naravi  
športno-astronomski vikend 

CŠOD  
Rakov Škocjan 

oktober 

Interesne 
dejavnosti in izbirni 

predmet 

učna ekskurzija (2 dni) ??? april 

9. nagradni izlet za  
zlate bralne značkarje in za najbolj uspešne 
učence (zlata priznanja, raziskovalne naloge 

…) 

destinacija  
bo znana naknadno, 
predvidoma Zagreb 

ZOO 

maj 

7.9. noč branja šola maj 

nadarjeni Vikend za nadarjene CŠOD PLANINKA april 

9.  valeta PŠ Bolero junij 

 
Sestanku se je pridružila Špela Ilaš. 
 
Po predstavitvi in razpravi je predsednica predlagala sprejem sklepa. 
Glasovanje: 13 prisotnih, 13 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 3/3 Predlagani nadstandardni program za šolsko leto 2017/2018 člani potrjujejo. 
 
Člani so razpravljali o tem, da šola nakupi potrebščine za likovni pouk in tehniko za vse 
učence ter staršem zaračuna stroške. Starši so poročali z roditeljskih sestankov, kjer so 
predstavili ta predlog.  V 7 oddelkih so bili prisotni starši ZA, v nekaterih je bilo neodločeno, 
samo v enem oddelku so bili proti. 
Starši so pohvalili vse učitelje, ki pripravljajo likovno podobo šole.  
 
Po razpravi je predsednica predlagala sprejem sklepa. 
Glasovanje: 13 prisotnih, 13 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
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Sklep 4/3: Material za likovni pouk  se za učence od 1. do 9. razreda nakupi v šoli v 
vrednosti 10,00 € na učenca in zaračuna staršem. Za pouk  tehnike in tehnologije se za 
učence od 6. do 9. razreda nakupi v šoli in zaračuna staršem po prejetem računu.  
 
Člani so razpravljali o predlogu učbenikov in delovnih zvezkov. Ravnateljica je pojasnila, da 
bo za učence 1. razredov vse brezplačno, šola se dogovarja z založbami, da bodo pripravili 
komplet delovnih zvezkov po ceni 30,00 €. Učbeniki bodo za vse učence brezplačni iz 
Učbeniškega sklada. 
 
Po razpravi je predsednica predlagala sprejem sklepa. 
Glasovanje: 13 prisotnih, 13 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 5/3: Predlagan seznam učbenikov, delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 
2017/2018 člani potrjujejo. 
 
Ravnateljica je pojasnila organizacijo prehrane za naslednje šolsko leto. V šoli se bodo  
pripravljali zajtrk, malica in popoldanska malica. Kosilo bodo pripravljali v Vrtcu Zelena jama. 
Učenci 1. in 2. razreda bodo imeli kosilo, ki ga bodo pripeljali iz vrtca v šoli. Učenci 3. razreda 
bodo v septembru poskusno hodili na kosilo v vrtec. Če bo to sprejemljivo, bodo jedli v vrtcu, 
drugače bodo prav tako jedli v šoli. Vsi ostali učenci bodo jedli kosilo v vrtcu. Cene zajtrka, 
malice in popoldanske malice bodo predvidoma ostale enake kot letos. Predvidena cena 
kosila za učence od 1. do 3. razreda bo 2,90 €, za učence od 4. do 9. razreda  3,30 €.  
 
 
Točka 3. Drugo 
 
Predsednica sveta staršev je člane vprašala, če imajo še kakšno vprašanje, predlog, 
pripombo. 
 
Ravnateljica je člane seznanila:  
 
V 1. razred imamo vpisanih 49 učencev, predvidoma jih bo prišlo 46, za 3 še čakamo odgovor 
staršev, ali bodo ostali pri nas, ali se bodo prepisali.  
 
Vpis letošnjih devetošolcev v srednje šole: 
GIMNAZIJA: 10 učencev (28,57%), SR. STROKOVNA ŠOLA: 19 učencev (54,29%), SR. 
POKLICNA ŠOLA:  6 učencev (17,14%) 
 
Starši so razpravljali še: 
- 1.b – rolanje, zakaj je bilo  potrebno plačati to dejavnost. Pomočnica ravnateljice je 

pojasnila, da je bilo rolanje organizirano za Zlati sonček. Sodelovanje učencev ni obvezno 
ter, da je bil izvajalec dejavnosti Lucky Luka; 

- povedali so, da  učenci zelo veliko dajo na mnenje učiteljev ter upoštevanje oziroma 
spoštovanje le tega; 

- želijo si, da bi bil v naslednjem šolskem letu organiziran še kakšen dogodek poleg 
kostanjčkovega piknika tudi v juniju; 
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- Razpravljali so še o prispevkih za Šolski sklad tekmovanjih učencev ter poročali o razpravi 
o tem z roditeljskih sestankov. Starši imajo različna mnenja. Predlagali so enoten 
prispevek vseh staršev dvakrat letno. 

 
Po razpravi je predsednica predlagala sprejem sklepa. 
Glasovanje: 13 prisotnih, 13 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 5/3: Vsem staršem se dvakrat letno v mesecu novembru in aprilu zaračuna po 3,00 € 
za Šolski sklad. 
 
Starši so razpravljali še o interesnih dejavnostih, ki jih ponujajo zunanji sodelavci. Te 
dejavnosti  organizirajo klubi s podporo Mestne občine Ljubljana. Vse dejavnosti naj bi bile 
brezplačne. Zato ravnateljica predlaga, da se na začetku šolskega leta vsi starši predhodno z 
izvajalci točno dogovorijo o plačilih. Pojasnila je še, da se je z vsemi pogovarjala, vsak klub 
ima svoje pojasnilo. Z njimi se bo dogovarjala še naprej. Vse interesne dejavnosti, ki pa jih 
ponuja šola so za starše brezplačne. 
 
Starši prosijo, da se zunanja vrata v prizidku nekako zaščitijo. 
 
Starše je zanimalo, če je kaj možnosti, da bi šola zaposlila varnostnika. Ravnateljica je 
pojasnila, da varnostnika na šoli ne bo. 
 
Starši so še enkrat razpravljali o tekmovanjih učencev. Ravnateljica je pojasnila, da se šola 
sama odloča, katera tekmovanja bo organizirala. Organizacija tekmovanj za šolo ni obvezna. 
Stroškov tekmovanja šola ne sme zaračunati staršem. Na šoli bodo organizirana tekmovanja 
po presoji strokovnih delavcev šole ter v okviru finančnih možnosti šole.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.30. 
 
Zapisala: 
Cvetka Frece 

Nežka Brglez, 
predsednica Sveta staršev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik je bil potrjen na 1. sestanku sveta staršev dne, 26. 9. 2017. 
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