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Zapisnik 4. seje sveta staršev v š.l. 2016/2017 z dne 23.5.2017 

 

Prisotni: Anže Mihovec (1.b), Jelka Košir (2.a), Simona Knežević (2.b), Damjan Tavčar (3.a), 

Marija Viktorija Rozman (3.b), Stanislav Rozman (4.a), Tjaša Bidovec (4.b), Aleksandra 

Lešnik (5.a), Urška Stankovič Elesini (5.b), Jani Hace (6.a), Sonja Hurčak Šubic (6.b), Aleš 

Gros (7.a), Samo Kranjec (7.b), Metoda Šoba (8.a), Marin Knežević (8.b), Urška Brodnik 

(komisija za šolsko prehrano) ter Božo Starašinič (ravnatelj), in Pavel Virant (pomočnik 

ravnatelja) 

Opravičeni: 1.a in 9.a 

 

Iz organizacijskih razlogov smo spremenili dnevni red tako, da se 4. 

točka prestavi na predzadnje mesto. Novi dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje 

2. Šolska prehrana 

3. Aktualno dogajanje na šoli 

4. Potek dela v delovnih skupinah 

5. Priprave na zadnjo sejo 

6. Volitve v NS Šolskega sklada 

7. Razno 

 

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje 

Na zapisnik ni pripomb in je potrjen soglasno (12/0/0) 

 

 

2. Šolska prehrana  

Predstavnica staršev je predstavila delo in sestavo komisije.  

Trudijo se oblikovati zdrave, uravnotežene obroke, ki bi učencem prijali.  

Pri tem pa je seveda vmes lahko velika razlika. Šola se trudi najti ravnovesje,  

nemogoče pa je ugoditi vsem, kar potrjujejo tudi izidi ankete. 

Prostorske in iz njih izpeljane časovne omejitve so velik problem. Komisijo vodi ga.  

Tjaša Gašperlin, člani pa so še Marija Jurman, kuhar, ter Urška Brodnik kot predstavnica 

staršev. 

 

Predstavniki staršev so navedli nekaj pripomb in opažanj: 

- otroci menijo, da so pri malicah prepogosto razni namazi 

- kuhinjsko osebje naj bi videli kaditi zunaj 

- kuhar naj bi istočasno delal z računalnikom in serviral hrano 

- nekateri menijo, da je hrana preslana 

- nenavadna (neustrezna) komunikacija oz. vedenje kuharja 



- nekateri starši bi si želeli (še) več kakovostne in lokalno pridelane ekološke hrane, četudi bi 

to pomenilo višjo ceno 

- prostorska in s tem povezana časovna stiska pri kosilu 

- premajhni obroki za večje šolarje 

- dostikrat ni mogoče dobiti dodatka/dod. porcije 

 

Na vprašanje, kako je s cenami obrokov, ravnatelj pojasni, da so cene malic predpisane, cene 

kosil pa oblikuje šola. Pojasni še, da bodo ostala pojasnila pripravljena in predstavljena na 

naslednji seji.  

Predstavnica enega od oddelkov izrazi tudi željo po več zalog popoldanske malice v varstvu, 

kar smo po seji tudi preverili z obhodom učilnic in ugotovili, da je v vseh učilnicah sadje.   

 

3. Aktualno dogajanje na šoli  

Potekajo aktivnosti v skladu z letnim programom, ocenjevanje, zaključevanje ocen, zadnji 

nastopi, ter šole v naravi. Za učenci je tudi že nacionalno preverjanja znanja (NPZ) za 6. in 9. 

razreda. Predstavniki oddelkov naj priporočijo staršem, da naj si tudi oni  preko spleta 

ogledajo izdelke svojih otrok. Poleg vpogleda v izdelke od doma bo možen tudi vpogled v 

šoli. 

Za oblikovanje skupin oddelkov podaljšanega bivanja za prihodnje leto šola pričakuje 

odobreno število ur s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Učenci so dobili 

prijavnice za izbirne predmete prav te dni, malo je bilo potrebno počakati zaradi  razmisleka, 

ali glede na prenovo in vprašljivost uporabe telovadnice v prihodnjem letu ponuditi športno 

dejavnost. 

 

V zvezi s prenovo šole  potekajo priprave, zaenkrat velja, da ostaja že najavljena/opisana 

rešitev z obnovo v dveh delih. Najprej poseg v telovadnico, konec avgusta prekinitev del, 

spomladi pa preselitev učencev in dokončanje adaptacije do pričetka šolskega leta 2018/19.  

Pobuda predstavnice staršev: Staršem nikakor ni v interesu, da bodo otroci po treh mesecih 

prenove prišli v šolo za nekaj časa in se nato zopet selili. Slaba prenova, ki smo je bili deležni 

v preteklem letu, je dovolj velik razlog, da prisluhnemo zaskrbljenosti staršev, ki ne želijo 

otrok zopet izpostavljati motečim vonjavam, prahu in še čem. Predvsem pa je potrebno 

zagotoviti varno izvajanje pouka in ostalih dejavnosti, kar pa je ob predstavljeni izvedbi 

adaptacije težko verjeti, da bo temu tako.  

 

Postavljajo se tudi vprašanja okoli organizacije (dodatnega) prevoza, za primere varstva ipd, 

ter kdaj bomo znane  nadomestne lokacije za pouk. Kako bo z usklajevanje popoldanskih 

aktivnosti (glasbene šole, treningi, obisk zdravnika, …), če bodo učenci (bratje, sestre)  na 

različnih lokacijah v Ljubljani. 

 

Skupno stališče: 

Svet staršev naproša pristojne, da čimprej opredelijo točne lokacije in časovno obdobje 

dislociranega pouka, saj kljub zagotovljenemu prevozu otroci potrebujejo tudi možnost 

izrednih odhodov in prihodov k pouku, česar starši brez ustreznih podatkov ne morejo vnaprej 

načrtovati in realizirati. 

 

 

Na temo slabega zraka v prenovljenih učilnicah: predstavnik izdelovalca talnih oblog iz 

Nemčije je prišel, na sestanku vseh vpletenih smo iskali rešitve. Izvedene bodo meritve zraka, 

na katere pa še čakamo. V naslednji fazi adaptacije je predvidena nekoliko drugačna talna 



obloga, ki bo verjetno omogočila večji krog krog ponudnikov talnih oblog za nadaljnjo 

prenovo.  

 

Predstavnico prizadetega razreda zanima, če je možna vgraditev rekuperatorjev ? 

 

Predstavnica staršev tudi apelira, naj se pri prihajajoči prenovi upošteva dejstvo 

da bo vonj dalj časa neprijeten, in da se sedaj razmisli o možnosti vgraditve rekuperatorjev. 

Prav tako je umesten predlog gospoda iz Nemčije (predstavnika Nora Systems), da bi se 

moralo v prenovljene učilnice namestiti manjše senzorje (semaforje), ki preverjajo 

primernosti zraka in opozarjajo, ko zrak postane neprimeren in je potrebno dodatno zračenje 

(odpreti okno). 

 

Po razpravi svet staršev sprejme soglasno stališče: Svet staršev izraža zaskrbljenost zaradi 

načrtovane prenove v dveh delih in ocenjuje, da bi bilo za kakovost pouka, varnost otrok in 

ekonomičnost prenove bolje, da bi le-ta potekala v enem delu, npr. od pričetka leta 2018. 

Nadalje svet staršev naproša pristojne, da naj za naše otroke, če je le mogoče, pouk 

organizirajo na čim bližnjih lokacijah. 

(14/0/0) 

 

4. Potek dela v delovnih skupinah 

- spremljamo problematiko kakovosti zraka v prenovljenih učilnicah (glej prejšnjo točko), 

koordinira Jelka Košir, informacije oz. potek dogodkov v spletnem zavihku : 

http://www.osfrslj.si/2017/03/23/2-a-in-2-b/ 

 

- sestali se bomo z g. Kurinčičem glede možnosti e-obveščanja staršev,koordinira Metoda 

Šoba, vprašanje je, ali vzpostavimo nabor mailing list ali pa brezplačni del e-asistenta 

- g. Kneževič je koordiniral zbiranje pobud za predavanja za starše šest predlogov za 

naslednje leto... 

 

 

5. Priprave na zadnjo sejo  

- na roditeljskih sestankih so se oddelki že opredelili do načrtovanih nadstandardnih 

dejavnosti. Slaba novica z ministrstva: pripravljajo omejitev šol v naravi na največ tri v času 

osnovnega šolanja. 

 

- delovni zvezki: neformalno je že nekaj govora tudi o tem, večina nas problematiko pozna iz 

prejšnjih let. Od lani naj spomnimo, da smo želeli gradivo prejemati predhodno, da se ne bi do 

njega opredeljevali šele na sami (zadnji) seji ; problematika pa se, kot je razvidno iz povezave 

na članek, vmes še dodatno zapletla https://dnevnik.si/1042772537/slovenija/bodo-starsi-

prvosolcev-placali-za-delovne-zvezke-ali-ne 

 

Ravnatelj pojasni: Šola dobi od ministrstva za izobraževanje sredstva za obnavljanje 

učbeniškega  sklada, kako razporedi sredstva in za katere razrede ta nameni pa je avtonomna 

odločitev šole. Hkrati pa šola dobi še dodatna sredstva za gradiva za prvošolce v višini 

30EUR.  Učenci v prvem razredu dobijo gradiva (učbeniki, delovni učbeniki in delovni 

zvezki), ki jih izbere šola, brezplačno.  

Najdražji delovni zvezek je tisti, ki ostane prazen, so mnenja nekateri predstavniki. 

Ravnatelj ocenjuje, da so delovni zvezki v večini izrabljeni in da se učitelji odgovorno 

odločajo za izbor teh. Če temu nit tako, se tak delovni zvezek lahko črta s seznama. 

http://www.osfrslj.si/2017/03/23/2-a-in-2-b/
https://dnevnik.si/1042772537/slovenija/bodo-starsi-prvosolcev-placali-za-delovne-zvezke-ali-ne
https://dnevnik.si/1042772537/slovenija/bodo-starsi-prvosolcev-placali-za-delovne-zvezke-ali-ne


 

Dogovorili smo se, da svet staršev preko oddelkov preveril, kako je z izrabljenostjo delovnih 

zvezkov. 

 

Ravnatelj je predstavil statistično obdelavo podatkov o tehtanju šolskih torb (priloga?): 

Razmerje teže šolskih torb in teže učencev je sicer zelo odvisno od teže posameznih učencev, 

a vseeno sledi, da o torbe, predvsem od 3. - 6. razreda pretežke. Učitelji bodo seznam 

pregledali in premislili, kaj je mogoče narediti. Starši se sprašujejo. če je mogoče del gradiv 

puščati v šoli? Ena od predstavnic omeni projekt večpredmetnega zvezka. Med drugimi 

zamislimi za zmanjšanje teže torbo so tudi oblikovanje urnika po sklopih ter zmanjšanje 

količine delovnih zvezkov. 

 

Podpredsednik je povzel analiza cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po posameznih 

šolah s strani zveze aktivov svetov staršev za leto 2015/16: 

razpon  0 - 80 € za 1. razred, 

        15 - 102 € za 5.razred 

        17 - 185 € za 8.razred 

Na naši šoli smo plačali več od slovenskega povprečja v vseh razredih, razen v 1.in 2.razredu. 

 

Postavlja se tudi vprašanje, ali so šole z manj delovnih zvezkov bolj ali manj uspešne? 

Ravnatelj pove, da kaj takega ni znano, težko je oceniti brez eksperimenta, kakšen bi bil pouk 

brez del. zvezkov. 

 

Starši opozarjajo tudi na posledice načina dela z dodajanjem, vstavljanjem posameznih besed 

v luči mednarodnih raziskav o znanju in sposobnostih naših šolarjev. Ena od predstavnic tudi 

povprašuje, kako se učitelji odločajo o izboru gradiv -  ali je mogoče dobiti utemeljitve, 

pojasnila... 

 

Ni pa sprejemljivo, da prihaja do takih razponov znotraj države. 

Ravnatelj je hkrati prepričan, da se učitelji odgovorno odločajo o izbiri gradiv, 

 

Gradivo za letošnje odločanje dobimo dva dni pred sejo. Dobili bomo tudi primerjavo cen po 

drugih šolah, katere so dostopne na spletu.  

 

Kje se nahajamo glede na slovensko povprečje po količini, ceni gradiv? 

Ravnatelj je navedel povprečne cene (podatki/priloga). 

 

Po zaključku razprave svet staršem sprejema soglasno stališče: 

Glede na vse povedano, težo šolskih torb, obsežnost in včasih vprašljivost gradiv, neenako 

ureditev po državi, vedno večjo draginjo, najavljene spremembe s strani ministrstva idr. svet 

staršev šolo naproša, da  izbor delovnih zvezkov zastavi čimbolj smotrno  vključi le nujno 

potrebna, kakovostna ter cenovno ugodna gradiva. 

(14'0/0) 

 

6. Volitve v NS Šolskega sklada 

Po elektronski pošti smo prejeli soglasja treh kandidatov iz vrst staršev, ki so to funkcijo že 

opravljali. Na sami seji poda soglasje še ena kandidatka. Svet staršev je sprejel soglasen 

SKLEP: Kandidati za Nadzorni svet Šolskega sklada s strani staršev so Simona Knežević, 

Nina Antonsiewicz Zupan, VIlma Linder in Benjamin Gregorinćič. 

(12/0/0) 



 

SKLEP: Svet staršev soglasno imenuje Nadzorni svet Šolskega sklada v 

sestavi: Marija Košir, Tanja Hrkač, Peter Benedetič,  SImona Knežević, Nina Antonsiewicz 

Zupan, VIlma LInder in Benjamin Gregorinćič. 

(12/0/0) 

 

8. Razno 

- dolžni smo še oz. dobro bi bilo, da imamo povratno informacijo, katere ureditev terminov 

roditeljskih sestankov je boljša. 

-predlog za varstvo med časom roditeljskih sestankov 

- ponovno opozarjamo glede statusov športnikov : sistem napovedanega spraševanja ne 

deluje, konkretno npr. otrok bi po dogovoru moral biti vprašan, pa ni. 

- Pripomba s strani staršev, da naj počitnice ne bodo "učitnice".  Na to, v zvezi z nekaterimi 

nalogami in projekti, pa preverjanji znanja, smo opozorili že pred leti. Nekateri so imeli ustna 

preverjanja že prav v sredo, 3.5. 

- predstavnica nato še povpraša, kako je z ocenjevanjem projektov / plakatov, kjer gre očitno 

za pomoč ali delo staršev. Ravnatelj pojasni, da se ocenjuje predstavitev, ki jo izvede učenec. 

 

 

Seja zaključena ob 20:55,  

 

Stanislav Rozman, predsednik sveta staršev 


