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Štev.: 013-254/2018-3 
Datum: 23. 5. 2018 
 
 

 
Zapisnik 

3. sestanka sveta staršev, ki je bil v sredo, 23. maja 2018 ob 17. uri v zbornici šole. 

Predlagan dnevni red:  

1. pregled zapisnika 2. sestanka in sprejem, 
2. načrtovanje dela za šolsko leto 2018/2019, 
3. drugo. 

Priloge: 
K točki 1. predlog zapisnika, 
K točki 2. seznam učbenikov, delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019, 
                   nadstandard za šolsko leto 2018/2019 

 
Vabljeni: 
člani sveta staršev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice. 
 
Prisotni: Natalija Rodošek, Katja Jovanovič Berčič, Željka Kitić, Nina Milanič, Maja Pavela, Emina Razpotnik, Karmen 

Kunaver, Goce Filovski, Jelena Tripković, Irena Ošap, Katja Jarm, Nežka Brglez, Karla Koprivec, Seli Peternel 
Opravičeno odsotni: Jana Kebler Zaletel, Žiga Nose, Marko Kopač, Marjanca Kraljič 
Ostali odsotni: predstavniki 4.a in 8.a 
 
 
Predsednica sveta staršev je ugotovila, da je prisotnih 13 članov od 19 in da je sklepčnost zagotovljena. 
 
Predsednica sveta staršev je predlagala sprejem dnevnega reda.  
Glasovanje: 13 prisotnih, 13 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN.  
Sklep 1/3: Dnevni red je potrjen kot je bil predlagan. 
 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 2. sestanka in sprejem 
 
Predsednica Sveta staršev je vprašala, ali ima kdo pripombe na zapisnik. Ker člani pripomb niso imeli, je predlagala 
sprejem sklepa. 
 
Glasovanje: 13 prisotnih, 12 ZA, nihče PROTI, 1 VZDRŽAN.  
Sklep 2/3: Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev z dne 21. 3. 2018 je sprejet. 
 
 
Točka 2. Načrtovanje dela za šolsko leto 2018/2019 

 
Nadstandardni program za šolsko leto 2018/19 je predstavila ravnateljica. 
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Razred Dejavnost/program Kraj izvedbe Termin 

1. tečaj prilagajanja na vodo bazen Tivoli  

3. plavalni tečaj bazen Tivoli  

1. športna šola v naravi in veščine 
preživetja v naravi 

CŠOD Čebelica december 2018 ali 
april 2019 

2. športna šola v naravi in veščine 
preživetja v naravi 

CŠOD Medved  april 2019 

3.  športna šola v naravi in veščine 
preživetja v naravi 

CŠOD Čebelica marec 2019 

4. plavalna šola v naravi Terme Čatež  junij 2019 

6. in 7. a smučarska šola v naravi Kope ali  
CŠOD Kranjska Gora 

januar ali februar 
2019 

5.−9. r šola v naravi  
vikend za nadarjene  

CŠOD Trilobit marec 2019 

interesne dejavnosti in 
izbirni predmeti 

šola v naravi  
športno-jezikovni vikend 

CŠOD Rak oktober 2018 

interesne dejavnosti in 
izbirni predmeti 

učna ekskurzija (2 dni) destinacija bo znana 
naknadno 

 

5.−9. r noč branja  šola   

9. nagradni izlet za zlate bralne značkarje 
in za najuspešnejše učence (zlata 
priznanja, raziskovalne naloge …) 

destinacija bo znana 
naknadno 

 

9.  valeta PŠ Bolero junij 2019 
 
Starši so spraševali o številu dni dejavnosti in lokacijih. Pripomb niso imeli. 
Predsednica sveta staršev je predlagala sprejem sklepa. 
 
Glasovanje: 13 prisotnih, 13 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN.  
Sklep 3/3: Člani sveta staršev se s predlaganim nadstandardnim programom za šolsko leto 2018/2019 strinjajo. 
 
Sestanku se je pridružila Katja Jarm. 
 
Ravnateljica je predstavila obvezne in neobvezne izbirne predmete za šolsko leto 2018/2019. 
 
Obvezni izbirni predmeti: 

izbirni predmet – IP  število učencev učitelj 

ansambelska igra - ANI 9 Alenka Zajec 

glasbeni projekt – GLP  7 Alenka Zajec 

izbrani šport košarka – IŠK 13 Janko Pernar 

izbrani šport odbojka – IŠO  9 Ana Doblekar 

klekljanje 1 – KL1 22 Alenka Zajec 

klekljanje 2 – KL2 11 Alenka Zajec 

klekljanje 3 – KL3 11 Alenka Zajec 

likovno snovanje 1-3 – LS 1-3 23 Mag. Maja Žura 
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nemščina 1 – NI 1 18 dr. Kristina Malgaj 

nemščina 2 – NI2 11 dr. Kristina Malgaj 

nemščina 3 – NI3 3 dr. Kristina Malgaj 

poskusi v kemiji – POK  5 Mirko Krajnc 

računalniška omrežja – ROM  21 Dunja Blaznik 

sodobna priprava hrane – SPH  10 Karmen Kete 

urejanje besedil – UBE  9 Dunja Blaznik 

vzgoja za medije – televizija – TEV  14 Nevenka Obradović 

 
Neobvezni izbirni predmeti: 

 

nemščina šport umetnost Računalništvo 

4. a 4 4 6 17 

4. b 8 5 0 10 

5. a 3 1 3 14 

5. b 0 4 2 18 

6. a 1 2 10 12 

6. b 3 5 7 7 

skupaj 19 21 28 78 

št. skupin 1 skupina 2 skupini 1 skupina 3 skupine 

učitelj dr. Kristina Malgaj Ana Doblekar Alenka Zajec Dunja Blaznik 

 
Ravnateljica je predstavila seznam učbenikov, delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019. Člani so ga 
pregledali skupaj z ravnateljico in nanj niso imeli pripomb. 
 
Predsednica sveta staršev je predlagala sprejem sklepa. 
 
Glasovanje: 14 prisotnih, 14 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN.  
Sklep 4/3: Člani sveta staršev se s predlaganim seznamom učbenikov, delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko 
leto 2018/2019 strinjajo. 
 
Ravnateljica je člane vprašala, če se strinjajo, da se v šolskem letu 2018/2019 zopet material za likovno umetnost 
ter tehniko in tehnologijo nabavi v šoli, starši pa stroške poravnajo. 
Predstavnik 5.a razreda se s predlogom ni strinjal, ker meni, da je zelo slaba kvaliteta čopičev, ostali niso imeli 
pripomb. Predstavnik 5.a bo še enkrat povprašal ostale starše in ravnateljico obvestil o odločitvi. 
 
Predsednica sveta staršev je predlagala sprejem sklepa. 
 
Glasovanje: 14 prisotnih, 13 ZA, 1 PROTI, nihče VZDRŽAN.  
Sklep 4/3: Člani sveta staršev se s strinjajo, da šola nabavi material za likovno umetnost ter tehniko in 
tehnologijo za šolsko leto 2018/2019, starši pa stroške poravnajo. 
 
Predstavnica staršev 6. razreda je predlagala še, da bi se za pouk gospodinjstva nabavil material za kuhanje v šoli, 
starši pa bi stroške poravnali. Starši učencev 6. razredov v naslednjem šolskem letu se bodo o tem dogovorili in o 
odločitvi obvestili ravnateljico. 
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Točka 3. Drugo 
 
Ravnateljica je predstavila prijave letošnjih devetošolcev v srednje šole. 13 učencev se je prijavilo v gimnazijo (37,14 
%), 14 učencev v srednje strokovne šole (40,00 %), 4 učenci v srednje poklicne šole (11,43 %) in 3 učenci v nižje 
poklicne šole (8,57 %). Izbrali so naslednje gimnazije: gimnazijo Bežigrad, gimnazijo Jožeta Plečnika, gimnazijo 
Ledina, gimnazijo Moste, gimnazijo Poljane, gimnazijo Šiška in gimnazijo Vič. Pri srednjih strokovnih šolah so se 
odločili za naslednje programe: ekonomski tehnik, farmacevtski tehnik, gradbeni tehnik, medijski tehnik, 
okoljevarstveni tehnik, srednja medicinska sestra, srednji zdravstveni tehnik, strojni tehnik in zobotehnik. Pri 
srednjih poklicnih šolah so se odločili za poklic frizer, mehatronik-operater, mizar in prodajalec. 
 
Člani so razpravljali še o: 

1. V 2.c je bilo izpostavljeno razpravljanje učiteljev z učenci o vedenju njihovih bratov. Ravnateljica je rekla, da 
naj se straši oglasijo pri njej, da se bodo o tem pogovorili. 

2. Pohvalili so učiteljico Mojco Tomažič za poučevanje in zahtevnost znanja pri slovenščini in nemščini. 
3. Prosili so, da mentorji obvestijo starše, kdaj in kje učenci nastopajo, kadar nastopajo izven šole. 
4. Predstavnici staršev 9. razredov sta se zahvalili za sodelovanje, so bili izredno zadovoljni in uspešno 

zaključujejo šolanje na naši šoli.  
5. Ena predstavnica je izpostavila svoje osebno mnenje, ne mnenje razreda glede tega, da samo še 20 % otrok 

v prostem času govori slovensko. Ravnateljica je povedala, da se vsi učenci učijo slovenščine kot prvi jezik 
ter, da se pri pouku govori slovensko. Med odmori in v prostem času, pa imajo otroci pravico do govora v 
svojem maternem jeziku. Za tujce je v šoli poskrbljeno z dodatnimi urami. 

 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18. uri. 
 
 
 
Zapisala: Cvetka Frece 

Predsednica sveta staršev, 
Željka Kitić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik je bil potrjen na 1. sestanku sveta staršev, 24. 9. 2018. 
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