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Štev.: 013-91/2018-3 
Datum: 14. 3. 2019 
 

ZAPISNIK 
4. sestanka Sveta staršev, ki je bil v četrtek, 14. 3. 2019 ob 17.00 v zbornici šole. 

 
Prisotni: Kristina Pelc Zupančič, Natalija Rodošek, Katja Jovanovič Berčič, Željka Kitić, Maja 

Pavela, Karmen Kunaver, Karla Koprivec, Delvisa Rizvić, Irena Ošap, Katja Jarm, 
Marko Kopač 

Opravičeno odsotni: Jana Kebler Zaletel, Emina Razpotnik, Nataša Žerjav, Jelena Tripković, 
Rosvita Pavlin, Marjanca Kraljič  

Ostali odsotni: predstavniki 1.b, 3.b, 6.a, 8.b 
 

Predlagan dnevni red:  

1. pregled zapisnikov 1., 2. in 3.  sestanka in sprejem, 
2. poročilo ob ocenjevalnem obdobju 
3. načrtovanje novega šolskega leta – predlog 
4. drugo. 

Priloge: 
K točki 1. predlogi zapisnikov, 
K točki 2. / 
K točki 3. / 
 
Vabljeni: 
člani sveta staršev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice. 
 
Predsednica sveta staršev je pozdravila prisotne. Vprašala je, če ima kdo pripombo ali 
dopolnilno na dnevni red. Ker pripomb in dopolnil člani niso imeli, je predlagala sprejem 
dnevnega reda. 
 
Glasovanje: 11 prisotnih, 11 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 1/4: Predlagan dnevni red je sprejet. 
 
Točka 1. Pregled zapisnikov 1., 2. in 3. sestanka in sprejem 
 
Predsednica sveta staršev je vprašala, če ima kdo pripombe na vse tri predlagane zapisnike. 
Ker člani pripomb niso imeli, je predlagala sprejem sklepov. 
 
Glasovanje: 11 prisotnih, 11 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
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Sklep 2/4: Zapisnik 1. sestanka sveta staršev z dne, 24. 9. 2018, je sprejet. 
 
Glasovanje:   11 prisotnih,   11 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 3/4: Zapisnik 2. sestanka sveta staršev z dne, 22. 10. 2018, je sprejet. 
 
Glasovanje:   11 prisotnih,   11 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 4/4: Zapisnik 3. sestanka sveta staršev z dne, 21. 1. 2019, je sprejet. 
 
 
Točka 2. Poročilo ob ocenjevalnem obdobju 
 
Predsednica sveta staršev je prosila za predstavitev poročila. 
  
Poročilo je predstavila ravnateljica. Povedala je, da se je prvo ocenjevalno obdobje zaključilo 
31. 1. 2019. Staršem so poročila v oddelku predstavili razredniki na marčevskih roditeljskih 
sestankih, razen v 2.a in 2.b, ker bodo imeli roditeljski sestanek konec meseca.  
Vzgojno delovanje – izrečenih je bilo nekaj vzgojnih opominov, restitucij in ukrepov. Pri dveh 
primerih je  bil vključen tudi Center za socialno delo. Vzgojno ukrepanje je bilo zaradi 
neopravičenih ur, vedenjskih težav, odgovarjanja, nasilnega vedenja do mlajših, pozabljanja 
šolskih potrebščin; 
Negativne ocene - 27 pri matematiki, 9 pri angleščini, 14 pri fiziki, 5 pri tehniki in tehnologiji, 
3 pri glasbeni umetnosti, 2 pri družbi; 
 
Starši so se s poročilom seznanili. 
 
 
Točka 3. Načrtovanje novega šolskega leta – predlog 
 
Načrtovanje dela v novem šolskem letu je predstavila ravnateljica. 
V prvi razred je vpisanih 66 učencev, to pomeni, da bodo trije oddelki. Letošnji učenci 1. 
razreda se bodo verjetno delili v 3 oddelke. Možna je je tudi delitev letošnjih učencev 4. 
razredov  v 3 oddelke. Če pa se bo kateri od letošnjih osmošolcev izpisal, bo samo 1 oddelek 
9. razreda. 
Vpisne liste za izbirne predmete bodo učenci dobili v aprilu. 
Angleščina v 1. razredu bo ostala.  
Izvajali bomo poskus gibanje in zdravje.  
V naslednjem šolskem letu bomo obdržali letošnje projekte KaUč, NAMA, Kakovost, Prva 
zaposlitev in pričeli z novim projektom POGUM. Vse to so projekti, ki so financirani iz  
evropskih skladov. Nadaljevali bomo tudi z vsemi ljubljanskimi projekti. 
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O  nadstandardu in delovnih zvezkih bodo člani razpravljali na sestanku v maju. Predlogi 
bodo pripravljeni v aprilu oziroma v začetku maja. 
 
Starši na predstavitev niso imeli pripomb. 
 
Točka 4. Drugo 
 
1. Predsednica sveta staršev je člane seznanila s tem, da je danes prejela pismo starša JJ. 
 Člani sveta staršev so s problematiko cene kosil seznanili druge starše na marčevskih 

roditeljskih sestankih, razen drugošolci, ki imajo roditeljske sestanke konec tega meseca. 
Starši so se strinjali, da se sredstva iz preplačila kosil namenijo za šolski sklad.  Vendar pa 
morajo starši ta znesek sami nakazati na račun šole. Če želijo, da se jim znesek obračuna 
na položnici, morajo prinesti pisno izjavo, da namenjajo sredstva v šolski sklad. 
Predsednica je članom prebrala današnje pismo. 

 Predlagala je razpravo.  
 Ravnateljica je povedala, da se čuti prizadeto, ker je pismo do nje žaljivo. Starši so 

predlagali, da gospoda prijavi na policijo zaradi žalitev. Ravnateljica je povedala, da se še 
ni odločila za prijavo. 

 Povedala je, da delo v kuhinji končno teče ustaljeno. Potrebno je bilo kar nekaj 
prilagajanja in novih zaposlitev. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šoli izplača 
samo sredstva za plačo kuharja, ki pripravlja šolske malice. 

 Notranja revizija MOL bo revidirala obračun storitev, ki jih šola zaračuna staršem. Revizija 
bo izvedena v letošnjem letu. 

 Starši so o problematiki razpravljali. Na sestanke sveta staršev ne bodo vabili gospoda JJ, 
ker menijo, da to ni potrebno. Predsednica sveta staršev mu bo na pismo odgovorila, 
zahvalila se mu bo za pripombe in ga obvestila, da bodo člani sveta staršev o problematiki 
zopet razpravljal, ko bo pripravljeno poročilo notranje revizije.  

  
2. Program Office bo brezplačno dostopen za starše in učence po 20. 5. 2019. 
 
3. Staršem se zdi cena valete previsoka. Ravnateljica je povedala, da učenci in starši sami 

izberejo izvajalca valeto ter, da so se s ceno strinjali. 
 
4. Starši predlagajo, da bi uvedli šolski radio in e-časopis. 
 
5. Predstavnica staršev iz 6.b razreda je povedala, da so na roditeljskem sestanku prisotni 

glasovali o tem, da bi kljub nasprotovanju nekaterih staršev, učenci na celodnevni 
ekskurziji imeli topel obrok. Starši so na roditeljskem sestanku ta predlog podprli.  
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6. Predstavnica staršev 5. razreda je povedala, da so jo na roditeljskem sestanku starši 
prosili, da opozori na to, da imajo učenci pretežke torbe.  

 
7. Starši so razpravljali še o izbiri prehrane. Ravnateljica je povedala, da morajo v šolski 

kuhinji upoštevati izbiro prehrane samo tam, kjer učenec prinese zdravniško potrdilo. Bo 
pa vprašala organizatorko šolske prehrane, kako je z zamenjavo šolske malice (namesto 
paštete marmelada …). 

 
 
 
Naslednji sestanek sveta staršev bo v maju, predvidoma 21. 5. 2018 ob 17. uri. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.00. 
 
 
 
Zapisala: 
Cvetka Frece 
 

Predsednica sveta staršev, 
Željka Kitić 

 
 

 
Zapisnik je bil potrjen na 5. sestanku 21. 5. 2019. 
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