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Štev.: 013-143/2018-3 
Datum: 21. 3. 2018 
 
 
 

Zapisnik 

2. sestanka sveta staršev, ki je bil v sredo, 21. marca 2018 ob 17. uri v zbornici šole. 

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. / 
 
Vabljeni: 
člani sveta staršev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice. 
 
Prisotni: Natalija Rodošek, Medina Okić, Jana Kebler Zaletel, Karmen Kunaver, Nataša Žerjav, Žiga Nose, Goce 

Filovski, Jelena Tripković, Irena Ošap, Katja Jarm, Marko Kopač, Nežka Brglez, Rosvita Pavlin, Marjanca 
Kraljič, Karla Koprivec, Seli Peternel 

Opravičeno odsotni: Nina Milanič, Andreja Marinčič 
 
Ostali odsotni: predstavniki 1.b, 2.c  
 
 
Predsednica sveta staršev je ugotovila, da je prisotnih  15 članov od  19 in da je sklepčnost zagotovljena. 
 
Predsednica sveta staršev je predlagala sprejem dnevnega reda s popravkom pri 1. točki tako, da se 1. točka 
dnevnega reda glasi: 1. pregled zapisnikov 1. sestanka in 1. korespondenčnega sestanka ter sprejem. 
 
Glasovanje: 16 prisotnih, 16 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN.  
Sklep 1/2:  Dnevni red:  

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

Dnevni red je potrjen. 
 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 1. sestanka in 1. korespondenčnega sestanka in sprejem 
 
Predsednica Sveta staršev je vprašala, ali ima kdo pripombe na oba predloga zapisnika.  
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Ker člani pripomb na zapisnik 1. sestanka 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 26. 9. 2017 je sprejet. 
 
Starši so razpravljali  o sprejetem sklepu na korespondenčnem sestanku. Zanimalo jih je, če so predstavniki, ki so 
glasovali proti sklepu, ta predlog sklepa predstavili ostalim staršem v oddelku. En predstavnik je povedal, da tega ni 
storil, ampak je glasoval samo v svojem imenu. Predstavniki, ki so glasovali za, so o predlogu sklepa seznanili ostale 
starše v oddelkih in v soglasju z njimi glasovali za predlog sklepa. 
Ravnateljica je prosila predstavnike oddelkov, da o vseh sprejetih sklepih, informacijah in ostalih zadevah, o katerih 
se razpravlja na sestankih, obveščajo ostale starše v oddelku, katerih predstavniki so.  Starši so razpravljali o načinu 
seznanjanja ostalih staršev. Predstavniki oddelkov – člani sveta staršev  obveščajo ostale starše na različne načine. 
Večina staršev  to počne. 
Po razpravi je predsednica sveta staršev predlagala sprejem sklepa. 
 
Glasovanje:   16 prisotnih,  15 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 6 
Sklep 3/2: Zapisnik 1. korespondenčnega sestanka Sveta staršev z dne 21. 3. 2017 je sprejet. 
 
 
Točka 2. Poročilo ob ocenjevalnem obdobju 
 
Predsednica sveta staršev je prosila za predstavitev. Poročilo ob ocenjevalnem obdobju, ki se je zaključilo 31. 1. 
2018 je predstavila ravnateljica. 
Prvi del govori o uspehu. 
Drugi del o vzgojni problematiki. 
Ravnateljica pove, da se v šoli deluje po vzgojnem načrtu. Pri vzgojni problematiki se učenci preko Šolskih pravil in 
Hišnega reda prvič srečajo s pravnim redom.  
Izrečeni so bili 3 vzgojni opomini pri učencih od 1. do 5. razreda in 10 vzgojnih ukrepov pri učencih od 6. do 9. 
razreda. Vzgojni opomini so bili izrečeni zaradi ponavljajočih se kršitev, fizičnega in verbalnega nasilja ter kraje. 
Principi ukrepanja pri vzgojni problematiki so naslednji: 

 Usmerjenost k ciljem discipline, kaj hočemo 

 Ukrepanje glede na stopnjo 

 Ločevanje vedenja od osebnosti 

 Zveza vedenje – posledica 

 Kaj je zasebno in kaj javno, kako se ukrepa 

 Identifikacija pravih vzrokov, izzivanje je tudi kršitev 

 Spoštovanje 

 Optimizem – vzgojni načrt 

 Doslednost in vztrajnost. 
 
Predsednica sveta staršev je člane pozvala k razpravi. 
Člani so razpravljali o vlogi staršev, zunanjih inštitucijah, učiteljih. Ravnateljica je povedala, da pri tistih učencih, kjer 
starši s šolo sodelujejo, je reševanje težav in vzgojne problematike uspešnejše. Pri učencih, kjer starši s šolo ne 
sodelujejo in ne podpirajo vloge šole, njenih pravil in ukrepov, šola po izreku 3. vzgojnega ukrepa vključi Center za 
socialno delo ter obvesti območnega policista. Se pa pri nekaterih težavah že prej vključujejo druge inštitucije, če je 
to potrebno. Ravnateljica še poudari, da je potrebno upoštevati individualizacijo učenca.  
Člane skrbi tudi avtoriteta učiteljev.  
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Člani sveta staršev so se seznanili s poročilom ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja. 
 
 
Točka 3. Načrtovanje šolskega leta – predlog 
 
Predsednica sveta staršev je pozvala k predstavitvi. 
Predlog za načrtovanje naslednjega šolskega leta je predstavila ravnateljica.  

 Neobvezni izbirni predmeti – 7 skupin 

 Obvezni izbirni predmeti – 17 skupini 

 Manjše učne skupine: 9. razred MAT, TJA, 7. razred 1 ura SLJ 

 2 prva razreda, predvidoma 3 drugi (delitev), 3 tretji, predvidoma 3 četrti (delitev), 2 peta, 2 šesta, 2 sedma, 
2 osma (če bo 29 učencev), 2 deveta – skupaj 21 oddelkov 

 OBP, razširjeni program, nadstandard bo znan maja 

 Seznam učbenikov in delovnih zvezkov bo pripravljen do maja, prvi razred naj bi imel še vse brezplačno. 
 
Predsednica sveta staršev je člane pozvala k razpravi. 
Člani so razpravljali: 

 o delitvah učencev oziroma prerazporeditvah učencev po oddelkih. Ravnateljica je povedala, da je potrebno 
za tak ukrep imeti zelo argumentiran razlog; 

 o šolah v naravi za učence od prvega do tretjega razreda. Če razrednik ne more iti, poskrbimo, da gre 
kakšen drug spremljevalec; 

 Neobvezni izbirni predmeti. Zakon določa, da učenci lahko obiskujejo samo 2 uri neobveznega izbirnega 
predmeta na teden. 

 
 
Točka 4. Drugo 
 
Predsednica sveta staršev je člane pozvala k razpravi, vprašanjem, predlogom. 
 
Člani so razpravljali o: 

 Fasada – plošče so naročene iz Nemčije, ravnateljica DEMA PLUS opozarja na to in jih bo še opozarjala. 

 Bralna značka.  

 Bralna noč bo 6. aprila 2018. 

 V vrtcu so visoke vrednosti radona, ali je tako tudi v šoli. Ravnateljica je povedala, da se opravljalo redne 
meritve in da višjih vrednosti ni bilo ugotovljenih. 

 Likovni material – preveri naj se kakovost likovnega materiala, ki ga za učence nabavi šola. Nekateri starši 
menijo, da je material nekvaliteten, nekateri so z njim zadovoljni. Predlagajo, da učitelji preverijo kakovost 
in se šele takrat odločijo, kako bo naslednje šolsko leto. 

 Datumi roditeljskih sestankov naj se prilagajajo datumom praznikov. Ravnateljica je povedala, da so vsi 
datumi objavljeni v publikaciji, da glede na vse obveznosti, ki jih imajo učitelji teh datumov, ni mogoče še 
bolj prilagajati. Lahko pa se starši o drugem datumu dogovorijo z razredničarko. Starši, ki se vseh 
roditeljskih sestankov ne morejo udeležiti, lahko zapisnike dobijo pri razrednikih. 

 Učenci 4.b se na pustni torek niso smeli našemiti. 

 Odjavljanje prehrane – pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo Zakon o šolski prehrani. 

 Nadomeščanje stavke – delo bo organizirano tako, da bo nadomeščanje opravljeno 7. 6. 2018. 

 Parkiranje pred šolo, prometna ureditev v Zeleni jami. Starši prosijo, da predstavniki oddelkov vse starše 
obvestijo o neprimernosti parkiranja na ali pred parkiriščem za invalide, na prehodu za pešce ter na vozišču.  
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 Ravnateljica je starše povabila na predavanje, ki bo v torek, 27. marca 2018, ob 17.00 z naslovom »Čustveni 
incest – mamin sin in očkova ljubica« predavatelja Petra Topića (Inštitut za zasvojenosti in travme). 
Predavanje bo v učilnici 4.b razreda (Š-P10). 

 Spraševanje pred tablo. 

 Čas kosila. Ravnateljica je povedala, da je časa za kosilo dovolj, če učenci na kosilo pridejo do 14.15 in 
potem lahko v miru pojedo. S 6. uro zaključijo ob 13.45 in imajo dovolj časa, da kosilo prevzamejo do 14.15. 
Težava je pri tistih učencih, ki se zadržujejo po hodnikih in okrog šole ter gredo prepozno na kosilo.  

 Pravila pri ponavljanju testa, da se test ponavlja samo če je več kot 1/3 negativnih ocen, o tem se obvesti 
ravnateljico in starše ter se napiše poročilo o vzrokih. 

 Starši so pohvalili učiteljico Tino Pajnik za delo v knjižnici in za ure TJA. 

 Disciplina v 6.b se izboljšuje, pohvala razredničarki, ki se zelo trudi. 

 26. in 27. 3. 2018 bo potekala akcija zbiranja starega papirja. 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.45. 
 
 
 
Zapisala: 
Cvetka Frece 

Nežka Brglez,  
predsednica Sveta staršev 

 

 

 

Zapisnik je bil potrjen na 3. sestanku sveta staršev, 23. 5. 2018 
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