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Štev.: 013-141/2017-3 
Datum: 21. 3. 2017 

 
ZAPISNIK 

 2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 21. marca 2017 ob 17.00 v zbornici šole. 
 
Prisotni: Željka Kitić, Maja Pavela, Emina Razpotnik, Karmen Kunaver, Nataša Žerjav, Žiga Nose, Goce 
Filovski, Jelena Tripković, Nina Jesenšek, Marko Kopač, Nežka Brglez, Rosvita Pavlin, Urška Mihevc, 
Karla Koprivec, Seli Peternel, Brigita Drevenšek,  

Opravičeno odsotni: Nina Milanič, Andreja Marinčič, Jana Kebler Zaletel, Helga Hamidović 

Ostali odsotni: predstavnik 5.a 

Predlagan dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 1. sestanka in sprejem, 
2. Poročilo ob ocenjevalnem obdobju 
3. Načrtovanje šolskega leta - predlog 
4. drugo. 

Priloge: 
K točki 1. predlog zapisnika; 
K točki 2. / 
K točki 3. / 
K točki 4. / 
 
Vabljeni: 
člani sveta staršev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice, predstavnica staršev v Mestnem aktivu 
svetov staršev  
 
 
Predsednica sveta staršev je ugotovila, da je prisotnih 16 članov od 19 in da je sklepčnost 
zagotovljena. 
 
Predsednica sveta staršev je predlagala sprejem dnevnega reda. 
Glasovanje: 16 prisotnih, 16 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN.  
Sklep 1/2: Predlagan dnevni red je potrjen. 
 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 1. sestanka in sprejem 
 
Predsednica Sveta staršev je vprašala, ali ima kdo pripombe na predlog zapisnika in pregledala sklepe 
prejšnjega zapisnika: 

- vsi so seznanjeni z organizacijo prehrane od 1. 9. 2017, učenci od 3. do 9. razreda  bodo hodili 
na kosilo v vrtec, 1. in 2. razred bosta kosila v šoli; nekateri starši so predlagali, da bi v šoli 
kosili še učenci 3. razreda, ker so bila mnenja deljena, bodo učenci prvi mesec hodili na kosilo 
v vrtec, nato bomo predlagali spremembe;  

- tekaška steza je urejena, samo še ograjo morajo postaviti; 
- kriteriji za pohvale za uspešne učence, kriteriji so dogovorjeni, objavljeni bodo na spletni 

strani šole. 
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Ker člani pripomb na zapisnik niso imeli, je predlagala sprejem sklepa. 
 
Glasovanje: 16 prisotnih,  16 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN.  
Sklep 2/2: Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev z dne 12. 9. 2016 je sprejet. 
 
 
Točka 2. Poročilo ob ocenjevalnem obdobju 
 
Predsednica sveta staršev je prosila za predstavitev.  
 
Poročilo je predstavila ravnateljica. 31. 1. 2017 je bil zaključek prvega ocenjevalnega obdobja. 
Predstavila je uspehe po oddelkih. Člane je seznanila s težavami v prvem ocenjevalnem obdobju. 
Težave so naslednje: veliko odsotnosti, nepripravljenost na delo, nesodelovanje, učenci ne vložijo 
truda in ne naredijo samoiniciativno nalog, popuščanje učencev (tam, kjer bi lahko dosegli kaj več, ne 
pokažejo svojega maksimuma), nimajo notranje motivacije. Člane je seznanila tudi z uspehi, ki so 
naloge z visokim standardom spodbujajo ustvarjalnost, zunanja motivacija, uspehi na tekmovanjih, 
sodelovanje in iniciativnost za interesne dejavnosti, malo manj za tekmovanja, doseganje najvišjih 
standardov, prepoznavnost po uspehu.  
 
Dogovorili so se, da podatke iz poročila dobijo v pisni obliki po elektronski pošti. 
 
Predsednica sveta staršev je vprašala, če ima kdo kakšno vprašanje. Vprašanj niso imeli. 
 
Člani sveta staršev so se seznanili s poročilom ob prvem ocenjevalnem obdobju. 
 

 
Točka 3. Načrtovanje šolskega leta - predlog 
 
Ravnateljica je predstavila načrtovanje dela za šolsko leto 2017/2018.  

- Izbirni predmeti – 16 skupin; 
- Neobvezni izbirni predmet – 6 skupin; 
- Manjše učne skupine v 8. in 9. razredu pri angleščini, slovenščini in matematiki; 
- Nadstandard, tabori, šole v naravi, ekskurzije, tabor za nadarjene, astronomsko športni tabor 

z angleščino in EFC, ekskurzije v tujino, nakup materiala za likovni pouk in tehniko; 
- PB, v roku 14 dni bo objavljen nov Pravilnik o normativih in standardih; 
- trije sestanki sveta staršev; 
- projekti – naravoslovna in matematična pismenost, prolea…, razvoj kompetenc, 
- tekmovanja, omejitev števila učencev, ki gredo na tekmovanja zaradi previsokih stroškov; 
- 19 oddelkov, 400 učencev 

 
Predsednica sveta staršev je člane pozvala k razpravi. 
 
Člani so razpravljali o tem, da šola nakupi potrebščine za likovni pouk in tehniko ter, da staršem 
zaračuna stroške. Starši se s tem strinjajo, vendar se bodo o tem pogovorili na naslednjih roditeljskih 
sestankih in poročali na naslednjem sestanku sveta staršev. 
 
Po razpravi glede tekmovanj in stroškov tekmovanj so se dogovorili, da bodo apeliriali na starše za 
minimalne donacije v šolski sklad  tako, da bi se tekmovanja financirala iz šolskega sklada na pobudo 
in prošnjo razrednikov ter mentorjev tekmovanj. 
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Na naslednjem sestanku v mesecu maju bodo člani potrdili nadstandard  ter  seznam učbenikov in 
delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto. 
 
 
Točka 4. Drugo 
 
Predsednica sveta staršev je člane vprašala, če imajo še kakšno vprašanje, predlog, pripombo. 
 
Člani so razpravljali še o: 

- Prometni ureditvi v bližini šole in se dogovorili, da bodo počakali na mnenje strokovnih služb. 
- Pohvalili so odnos in delo učitelja Danila Badovinca, pripravljenost na delo z učenci ter 

učiteljic Katje Presetnik in Dunje Blaznik za delo z LEGO League. 
- Imeli so pripombe na odnos nekaterih učiteljev do učencev. 
- Podpirajo mednarodni projekt o tetrapakih in se strinjajo, da v šoli uporabljamo čim manj 

embalaže. 
- Eden od članov je menil, da bi moral imeti svet staršev več kot tri sestanke na leto. 
- O eko šoli in čistilnih akcijah. 
- Menijo, da naj sestanki predsednikov oddelkov ne bi bili med poukom. 
- O plačevanju klubskih dejavnosti, ki  jih v šoli izvajajo klubi. 
- Podprli so pobudo o sodelovanju v akciji »hudo dobra telovadnica«. 
- O tem, da se v šoli neprestano pojavljajo uši. 

 
Predsednica sveta staršev in ravnateljica sta člane seznanili s pismi g. Jakliča, starša naših učencev. Na 
pisma odgovarja ravnateljica, na nekatera je že odgovorila. Na decembrsko pismo še ni odgovorila, 
ker je čakala na sestanek sveta staršev in mnenje članov. 
Po razpravi so starši povedali, da zaupajo v strokovnost šole in njenih zaposlenih ter, da so odločitve 
in izbire pravilne.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.20. 
 
 
 
Zapisala: 
Cvetka Frece 
 

Nežka Brglez, 
predsednica Sveta staršev 
 
 
 
 
 

Zapisnik je bil potrjen na 3. sestanku sveta staršev, 29. 5. 2017. 
 


