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Štev.: 013-600/2017-3 
Datum: 26. 9. 2017 
 
 
 

Zapisnik 
1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 26. 9. 2017 ob 16.00 v zbornici šole. 

 
Prisotni: Natalija Rodošek, Anja Žigman, Željka Kitić, Maja Pavela, Jana Kebler Zaletel, Karmen Kunaver, Nataša 

Žerjav, Žiga Nose, Goce Filovski, Jelena Tripković, Irena Ošap, Špela Jurič, Marko Kopač, Nežka Brglez, 
Rosvita Pavlin, Marjanca Kraljič, Karla Koprivec, Seli Peternel 

 
Opravičeno odsotni: Nina Milanič, Andreja Marinčič, Katja Jarm 
 
Ostali odsotni: / 
 

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 2016/17 in Letni delovni načrt 2017/18. 
 
Vabljeni: 
člani sveta staršev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice. 
 
Točka 1. Potrditev dnevnega reda in pregled prisotnosti 
 
Ravnateljica je pozdravila prisotne in ugotovila, da je prisotnih 16 članov od 19 in da je sklepčnost zagotovljena. 
Člani so se najprej predstavili.  
 
Člane je vprašala, če ima kdo pripombe na predlagani dnevni red, ker pripomb niso imeli je predlagala sprejem 
dnevnega reda. 
 
Predsednica sveta staršev je predlagala sprejem dnevnega reda. 
Glasovanje: 16 prisotnih, 16 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN.  
Sklep 1/1: Predlagan dnevni red je potrjen. 
 
 
Točka 2. Konstitucija sveta staršev 
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Ravnateljica je povedala, da je predsednica sveta staršev Nežka Brglez, njena namestnica je Nataša Žerjav. Izvoljeni 
sta bili v lanskem letu, njun mandat je tri leta. 
 
Nato je vodenje sestanka prevzela Nežka Brglez. 
 
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: 16 prisotnih, 16  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 2/1: Člani potrjujejo zapisnik 3. sestanka Sveta staršev z dne 29. 5. 2017. 
 

 
Točka 4. Obravnava dokumentov šole (Poročilo o uresničitvi ciljev LDN 2016/17 in Letni delovni načrt 2017/18) 
 
Ravnateljica je predstavila Poročilo o uresničitvi ciljev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017.  
 
Sestanku sta se pridružili Nataša Žerjav in Željka Kitić. 
 
Člani sveta staršev so razpravljali:  

- Pravljično branje, izdelava knjige, knjiga bo v letošnjem šolskem letu končana. 
- Ekskurzija v Gradec in Munchen, realizacije ni bilo zaradi premajhnega števila prijav udeležencev. 
- Anketa o zadovoljstvu o šolski prehrani ni bila izvedena. 
- Spodbujanje porabe učbenikov, priročnikov, knjig … namesto interneta.  
- Vpogled v ocene in izostanke učencev. Starši se morajo sami prijaviti v Lopolis. Če želijo vpogled samo v 

ocene je vpogled brezplačen. Če pa želijo kaj več, vse urejajo z Lopolisom. Vse informacije so objavljene na 
njihovi spletni strani. Ravnateljica je poudarila, da so vsak mesec popoldanske govorilne ure (prvi teden v 
mesecu), roditeljski sestanki (datumi so objavljeni na šolski spletni strani in v publikaciji) in dopoldanske 
govorilne ure (tretji teden v mesecu).  

 
Člani sveta staršev so se seznanili s Poročilom o uresničitvi ciljev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2016/2017. 
 
Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018.  
 
Člani sveta staršev so razpravljali.  

- Ravnateljica je starše prosila, naj jo opozorijo, če zunanji izvajalci športnih dejavnosti zaračunavajo vadnino. 
Vadnine ne smejo zaračunavati. Starši se morajo dogovarjati s klubi, ki vodijo dejavnosti. 

- 60 letnica šole 
- Ravnateljica je člane sveta staršev vprašala, če se strinjajo s tem, da se staršem zaračuna prijavnina na 

tekmovanja. Starši so o tem razpravljali in se odločili, da o tem spregovorijo z ostalimi starši in nato sklep 
sprejmejo na korespondenčnem sestanku. 

- Šole v naravi. Novi zakon o šoli v naravi pravi, da mora šola organizirati dve šoli v naravi v devetih letih, vse 
ostale šole v naravi so nadstandard, ki jih učitelji organizirajo, če imajo to možnost in če dobijo termine v 
CŠOD. Organizacija šole v naravi izven CŠOD je dražja. 

- Valeta – ali je omejitev glede števila gostov. Omejitve ni, ker starši to sami plačajo. 
- NPZ – tretji predmet, angleščina. 
- Delo z nadarjenimi učenci. 
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- Noč branja in stripovska delavnica. 
- Obrok za učenca, ki se udeležuje dejavnosti v organizaciji šole,  odjavljajo vodje dejavnosti. 
- Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo tudi na dneve, ko so dnevi dejavnosti.  

 
Člani sveta staršev so se seznanili z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2017/2018. 
 
Točka 5. Drugo 
 

1. Starši prosijo, da je naslednje leto seznam učbenikov in delovnih zvezkov, ki ga šola pripravi v maju 
dokončen ter se ga ob pričetku šolskega leta ne spreminja.  

2. Seznam šolskih potrebščin naj bo prav tako natančen in točno specificiran, da nimajo starši težav ob nakupu 
in potem ob začetku šolskega leta. 

3. Interaktivni učbenik za naravoslovje, navodila za prijavo. 
4. Bralna značka. Učenci morajo prebrati 5 enot, povedo lahko v knjižnici ali učiteljici slovenščine.  
5. Fasada – vandalizem, popravilo je že naročeno. 
6. Dopolnilni in dodatni pouk, pol ure je po normativu. 
7. Medsebojna pomoč – Dunja Blaznik. 
8. NPZ 
9. Tekmovanja – ali mentor učence pripravlja na tekmovanja. Mentorji to lahko delajo v času dodatnega 

pouka. Vloga mentorja je, da skopira naloge, zbere prijavnice, prijavi učence, popravi naloge in vnese vse 
podatke v program. 

10. Roditeljski sestanki, govorilne ure  
11. Zbiralna akcija papirja 
12. Zapisniki roditeljskih sestankov so v arhivu pri ravnateljici. 
13. Interesne dejavnosti. 
14. Dežurstva učencev. 
15. Članica sveta staršev je člane pozvala, naj šoli pomagajo s papirjem in drugimi materiali, če imajo to 

možnost. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.45. 
 
Zapisala: 
Cvetka Frece 

Nežka Brglez, 
predsednica Sveta staršev 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik je bil potrjen na 3. sestanku sveta staršev, 21. 3. 2018 
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