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ZAPISNIK 4. seje Sveta staršev v šolskem letu 2013/14 
Četrtek, 8.5. ob 18:00 uri 

 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev; 
2. Aktualno dogajanje na šoli; 
3. Pregled dela po skupinah; 
4. Vprašanja in pobude staršev; 
5. Razno.  

 

Prisotni: Božo Starašinič (ravnatelj), Pavel Virant (pomočnik ravnatelja), Stanislav Rozman (1.a), 
Mateja Režek (1.b), Barbara Oven(2.a), Rok Bojanc (2.b), Ignac Završnik (4.a), Nikica Rebek (4.b), 
Urška Brodnik (5.a), Marko Jenko (5.b), Saša Stepan (6.b), Nataša Adlešič Barba (7.a), Brigita Kek 
Vrabič (7.b), Marin Kneževič (8.a), Alenka Prinčič Artač (8.b), Aleksandra Kuhar (9.a), Aleš Gros (9.b). 

Opravičeni: Silva Mlakar (3.a) 

Zapisnikarica: Mateja Režek (1.b)   

Ad. 1. Zapisnik 3. seje sveta staršev je bil sprejet s pripombo, da pri 3. točki pravilno zapišemo, kateri 
razred predstavlja predlagatelj pobude (12/0/0). 

Ad. 2. G. ravnatelj je poročal o aktualnem dogajanju na šoli:  

- 6. In 9. razredi so pisali NPZ-je. Starši lahko povezave v zvezi z NPZ-ji najdejo na spletni strani 
šole. S šiframi, ki so jih dobili učenci, lahko od 2.6 (9. razred) oz. 9.6. (6. razred) dobijo 
vpogled v teste.   

- Učenci od 1.-9. razreda so se udeležili 58. Pohoda- Pot ob žici.  
- V okviru projekta Evropska vas je skupina učence predstavljala Latvijo, nekaj učencev pa je 

sodelovalo na prireditvi Evropa v šoli.  
- 15. 5. izvedeni roditeljski sestanki ter bolšji sejem.  
- V tednu Rdečega križa bo na šoli potekalo zbiranje hrane.  
- Učenci, ki bodo v prihodnjem šolskem letu obiskovali  od 7., 8. in 9. razred,so dobili obvestila 

za obvezne izbirne predmete, učenci 3. razreda pa za neobvezne izbirne. 

Pretekli dogodki na šoli: od pretekle Seje so bili na šoli izvedeni številni dogodki (glej spletno stran, 
aktivnosti po mesecih od aprila dalje) 

G. ravnatelj poda informacijo, da je bilo v okviru zadnje zbiralne akcije papirja, zbranega cca 1500 kg.  



Ad.3 Pobuda za izboljšanje stanja šolskega igrišča: predsednik sveta staršev poroča, da do njega ni 
prišla nobena konkretna pobuda oz. informacija. G. ravnatelj poroča, da so bila na igrišču opravljena 
nekatera manjša popravila- zarisane črte, zasuta jama za skoke...). G. ravnatelj poroča, da naj bi v 
dveh letih po zagotovilu ustanovitelja, šola dobila novo igrišče.   

Predsednik sveta staršev napove prihodnjo (zadnjo) sejo Sveta staršev (5.6.) in zaradi obilice gradiva, 
ki ga bo na seji potrebno potrditi, prosi za zanesljivo udeležbo.  Postavljeno je vprašanje, kaj se zgodi, 
če svet staršev ne potrdi cene delovnih zvezkov, sledi razprava (G. Aleš Gros: delovni zvezki gredo z 
roko v roki z učbeniki in vprašanje je, kaj nepotrditev potegne za seboj. Drugi problem DZ- notri so 
vsebine, ki jih v učbenikih ni, saj DZ sledijo novim delovnim načrtom, učbeniki pa starim. Predsednik 
Sveta staršev sproži vprašanje, kaj se zgodi, če kak starš finančno ne zmore poskrbeti za DZ, na kar 
odgovori ravnatelj, , da finančna sredstva v okviru projekta »botrstvo« (ZPS Ljubljana Moste – Polje), 
ki so namenjena vključenim  učencem, zadostujejo za pokritje nakupa šolskih potrebščin, za šole v 
naravi pa še nekaj ostane.. Ga. Alenka Prinčič Artač vpraša, če bi šola lahko zbirala naročila za 
komplete, ki jih starši dobimo od različnih ponudnikov (Kopija nova itd) in bi zaradi skupinskega 
naročila dobili popust. G. ravnatelj odgovarja, da verjetno ne. 

Predstavnica staršev Mateja Režek se ponudi, da bo skušala poiskati odgovor na vprašanje, kaj se 
zgodi, če starši ne dajo soglasja k predlagani ceni DZ. Ga. Nataša Adlešič Barba predlaga pregled 
izrabljenosti DZ, na kar odgovori predsednik Sveta staršev, da je težava v metodologiji- eni otroci 
rešujejo samoiniciativno, drugi pa ne. Ena predstavnica staršev pove, da je njen vtis, da so DZ 
izrabljeni, da jih je manj kot pretekla leta. Druga predstavnica staršev sproži vprašanje, koliko bi 
nepotrditev DZ ovirala učni proces oz. uresničevanje učnega načrta. Predsednik Sveta staršev se 
zaveže, da bo do roditeljskih sestankov oblikoval informacijo glede DZ, ki jo predstavniki 
posredujemo staršem in zberemo njihova mnenja glede izrabljenosti.  

Ad.4 G. Aleš Gros postavi vprašanje, če bo v prihodnjem šolskem letu na šoli deloval šahovski krožek, 
na kar g. ravnatelj odgovori pritrdilno. Ga. Natašo Adlešič Barba zanima, če se kateri od ponujenih 
izbirnih predmetov v primeru premalo prijav preoblikuje oz. izvaja kot interesna dejavnost. Ravnatelj 
odgovori, da tako nekako stvari potekajo v praksi- izvaja se vsebina, ime krožka pa se lahko razlikuje 
od poimenovanja izbirnega predmeta, da pa bi za morebitno ponudbo interesne dejavnosti moral 
vedeti, za katero vsebino gre. Pojavi se tudi vprašanje glede normativa za skupine pri izbirnih 
predmetih. Pomočnik ravnatelja odgovori,da  je  v  vseh  skupinah  število  učencev   nižje  od  najvišje  
dovoljenega  števila učencev in da so skupine oblikovane v skladu z veljavnimi normativi. Ga. Nikica 
Rebek pohvali vse aktivnosti, ki jih šola organizira.  

Predstavnik 8.a predstavi program »Lepo je živeti« in predlaga vključitev šole. Ravnatelj pojasni 
proces prijave na razpise ter pove, da se bo šola vključila v program, če se bo le ta skladal z načrtom 
dela šole.  

Ad.5 Predsednik Sveta staršev predstavi ponudbo CŠOD. 

Naslednja, v šolskem letu zadnja seja sveta bo v četrtek, 5. Junija. 

 

Seja se je zaključila ob 19:30 uri. 

 

         Zapisala Mateja Režek 



  


