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Štev.: 013-515/2018-3 
Datum: 24. 9. 2017 
 

Zapisnik 
1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v ponedeljek, 24. 9. 2018 ob 16.00 v zbornici šole. 

 
Prisotni: Kristina Pelc Zupančič, Saša Kosić, Natalija Rodošek, Katja Jovanovič Berčič, Željka Kitić, Špela 

Jurič, Maja Pavela, Jana Kebler Zaletel, Karmen Kunaver, Nataša Žerjav, Karla Koprivec, Goce 
Filovski, Jelena Tripković, Irena Ošap, Katja Jarm, Marko Kopač, Rosvita Pavlin, Marjanca Kraljič 

Opravičeno odsotni: / 
Ostali odsotni: Hava Pemperović 
 

Predlagan dnevni red:  

1. potrditev dnevnega reda in pregled prisotnosti 
2. konstitucija sveta staršev, 
3. pregled zapisnika in sprejem 
4. obravnava dokumentov šole (Poročilo o uresničitvi ciljev LDN 2016/17 in Letni delovni 

načrt 2017/18), 
5. drugo. 

Priloge: 
K točki 1. /, 
K točki 2. /, 
K točki 3. predlog zapisnika, 
K točki 4. Poročilo o uresničitvi ciljev LDN 2017/18 in Letni delovni načrt 2018/19. 
 
Vabljeni: 
člani sveta staršev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice. 
 
 
Točka 1. Potrditev dnevnega reda in pregled prisotnosti 
 
Ravnateljica je pozdravila prisotne in ugotovila, da je prisotnih  14 članov od 19 in da je sklepčnost 
zagotovljena. 
 
Člane je vprašala, če ima kdo pripombe na predlagani dnevni red, ker pripomb niso imeli je predlagala 
sprejem dnevnega reda. 
 
Ravnateljica je predlagala sprejem dnevnega reda. 
Glasovanje:  14 prisotnih,  14 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN.  
Sklep 1/1: Predlagan dnevni red je potrjen. 
 
Sestanku se je pridružila Željka Kitić. 
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Točka 2. Konstitucija sveta staršev 
 
Ravnateljica je povedala, da je potrebno izvoliti novega predsednika oziroma predsednico sveta staršev, 
ker je Nežka Brglez podala odstopno izjavo.  
 
Starši so razpravljali o predlogih in za predsednico sveta staršev predlagali Željko Kitić, za namestnico pa 
Majo Pavela ter o tem, ali bodo glasovali javno ali tajno. 
 
Glasovanje: 15 prisotnih, 15  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 2/1: Člani so se odločili, da bodo glasovanje izvedli javno. 
 
Glasovanje: 15 prisotnih,  15 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 3/1: Člani so za predsednico izvolili Željko Kitić in za namestnico Majo Pavela. 
 
 
Točka 3. Pregled zapisnika in sprejem 
 
Predsednica sveta staršev je člane vprašala, če imajo pripombe na zapisnik, ker pripomb niso imeli, je 
predlagala sprejem sklepa. 
 
Glasovanje:  15 prisotnih, 15  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 4/1: Člani potrjujejo zapisnik 3. sestanka Sveta staršev z dne 23. 5. 2018. 
 

 
Točka 4. Obravnava dokumentov šole (Poročilo o uresničitvi ciljev LDN 2017/18 in Letni delovni načrt 
2018/19) 
 
Ravnateljica je predstavila Poročilo o uresničitvi ciljev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018. 
Člani pripomb na poročilo niso imeli. 
 
Sestanku se je pridružil Marko Kopač. 
 
Člani sveta staršev so se seznanili s Poročilom o uresničitvi ciljev Letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2017/2018. 
 
Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019. Člani pripomb na Letni delovni 
načrt niso imeli. 
 
Člani sveta staršev so se seznanili z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2018/2019. 
 
 
Točka 5. Drugo 
 
Starši so razpravljali: 
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Predstavnico 3.c razreda je zanimalo, če je možnost, da bi vsi tretješolci jedli v šoli zaradi gneče v jedilnici. 
Ravnateljica je pojasnila, da organizacijsko to ne gre, ker to pomeni dražja kosili, saj bi morali za ta delež 
delitev kosil in pospravljanja, nekoga zaposliti.  
 
Predstavnica 9.a razred je povedala, da je bilo na roditeljskem sestanku izpostavljeno dogovarjanje o 
testih, da učenci pišejo negativno oceno v določenem deležu, da potem ponavljajo test. Izpostavila je še 
neizpolnjene delovne zvezke v lanskem šolskem letu pri biologiji, fiziki in slovenščini.  
 
Sestanku sta se pridružila Goce Filovski in Jana Kebler Zaletel. 
 
Predstavnica 7.a je izpostavil odjavo kosil. Ravnateljica je pojasnila, da Zakon o šolski prehrani predvideva 
pravočasno odjavo, če je kosilo odjavljeno en dan prej.  To ni življenjsko, je pa organizacijsko dobro. 
Ravnateljica bo v vrtec poslala vprašanje, ali lahko odjavljamo kosila za isti dan. Ko bo prejela odgovor, ga 
bo posredovala staršem.  
 
Predstavnica 7.b razreda je izpostavila dopolnilni pouk za matematiko. Ravnateljica je pojasnila, da ima 
Katja Presetnik 1 uro dopolnilnega pouka in 1 uro dodatnega pouka, ki ju razporedi za matematiko in 
fiziko med 8. in 9. razred. Dunja Blaznik ima 1 uro dopolnilnega pouka, ta ura je lahko namenjena 
učencem 7. razreda oziroma se po potrebi povabi otroke na dopolnilni pouk.  
 
Starši prosijo, da kadar so zunanje predstavitve neke dejavnosti, kot je bilo sedaj za NTC, da se jih obvesti, 
koliko časa bo to trajalo, ker vseh to ne zanima.   
 
Predstavnica 7.a razreda je povedala, da je nekaj staršev v lanskem šolskem letu nakupilo opremo za 
zimsko šola v naravi, nato je bila za te učence šolo v naravi odpovedana. Učenci so opremo prerasli. 
Ravnateljica je pojasnila, da se da vsa oprema zamenjati v 90 dneh. Predstavnica je postavila še vprašanje, 
kako se izvede šola v naravi, če ni  snega. Ravnateljica je pojasnila, da na Kopah zasnežijo vsaj eno progo. 
Starši pa udeležbo v šoli v naravi, lahko odpovejo, vendar morajo 30 % akontacijo za bivanje vseeno 
plačati. Zanimalo jo je tudi, zakaj se gre zopet na Kope. Ravnateljica je pojasnila, da šola ni dobila termina 
v CŠOD.  
 
Predstavnica 4.b  razreda je izpostavila dogodek 11. 9. 2018, ko je učenec padel in si zlomil roko. 
Ravnateljica je pojasnila, da so tri učiteljice roko pogledale, ni bila otečena, bila je gibljiva. Učiteljica je 
obvestilo zapisala v beležko, ni pa klicala staršev. Na sestanku učiteljskega zbora so se dogovorili, da ob 
poškodbah učencev ali ob slabem počutju učencev vedno pokličejo starše in nato starši presodijo, ali 
pridejo po otroka ali ne.  Razredničarka 4.b naj učence o tem obvesti. 
 
Starši so vprašali, če bo šola za vse učence nakupila likovne potrebščine. Ravnateljica je pojasnila, da ja. 
 
Predstavnice 3. razredov je zanimalo, zakaj ni vseh potrebščin na seznamu, ki ga prejmejo konec šolskega 
leta. Računanje je igra so morali nekateri starši sami kupiti, ena učiteljica pa je za vse učence delovni 
zvezek naročila. Ravnateljica je pojasnila, da se učitelj sam odloči, katere pripomočke in delovne zvezke 
bodo uporabljali in kako jih bodo nabavili. 
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Starši so za naslednje leto prosili, da želijo natančnejši opis šolskih potrebščin, na primer notni zvezek v 4. 
razredu, delovni zvezki … Želijo, da so delovni zvezki bolj racionalno uporabljeni. 
 
Starši predlagajo, da v naslednjem šolskem letu šola organizira dejavnosti šolski časopis ali novinarski 
krožek.  
 
Starši prosijo za dosledno upoštevanje diet. 
 
Starši so povedali, da se nekateri mentorji na tekmovanje pripravljajo z učenci, nekateri ne. Ravnateljica je 
pojasnila, da starši lahko zaprosijo mentorje za naloge, da se učenci tudi sami pripravljajo na tekmovanje 
doma. 
 
Ravnateljica je povedala, da je Nežka Brglez, predstavnica staršev v svetu šole napisala odstopno izjavo 
ter, da bo potrebno izvesti nadomestne volitve, ko bodo člani sveta šole o tem sprejeli sklep. 
 
Po razpravi so člani sprejeli sklep. 
 
Glasovanje:  18 prisotnih, 18  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 5/1: Člani bodo volitve nadomestnega predstavnika staršev v svetu šole izvedli korespondenčno. 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.30. 
 
 
 
Zapisala: 
Cvetka Frece 
 

Predsednica sveta staršev, 
Željka Kitić 
 
 
 

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