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Štev.: 013-225/2019-3 
Datum: 21. 5. 2019 
 

ZAPISNIK 
5. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 21. 5. 2019 ob 17.00 v zbornici šole. 

 
Prisotni: Kristina Pelc Zupančič, Saša Kosić, Katja Jovanovič Berčič, Željka Kitić, Emina Razpotnik, Karmen 

Kunaver, Nataša Žerjav, Karla Koprivec, Goce Filovski, Jelena Tripković, Eda Kumer, Špela Jurič, 
Marko Kopač, Rosvita Pavlin 

Opravičeno odsotni: Natalija Rodošek, Maja Pavela, Jana Kebler zaletel, Irena Ošap, Katja Jarm 
Ostali odsotni: predstavnica 8.b 
 
Predlagan dnevni red:  

1. pregled zapisnika 4. sestanka in sprejem, 
2. načrtovanje dela za šolsko leto 2019/2020: nadstandardne dejavnosti, učna gradiva 
3. drugo. 

Priloge: 
K točki 1. predlog zapisnika 
K točki 2. gradivo za učna gradiva in nadstandardne dejavnosti boste prejeli do petka, 17. 5. 2019 
Vabljeni: 
člani sveta staršev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice. 
 
Predsednica sveta staršev je navzoče pozdravila. Vprašala je ali ima kdo pripombo, ali dopolnilno na 
dnevni red. Ker pripomb in dopolnil člani niso imeli, je predlagala sprejem dnevnega reda. 
 
Glasovanje: 12 prisotnih, 12 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 1/5: Predlagan dnevni red je sprejet. 
 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 4. sestanka in sprejem 
 
Predsednica je vprašala, ali ima kdo pripombe na zapisnik. Člani pripomb niso imeli, zato je predlagala 
potrditev zapisnika. 
 
Glasovanje: 12 prisotnih, 12  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 2/5: Zapisnik 4. sestanka sveta staršev z dne, 14. 03. 2018, je sprejet. 
 
Ravnateljica je člane seznanila, da je imela šola dva inšpekcijska pregleda, enega glede cene kosil in enega 
glede obračunavanja šol v naravi. Inšpektor je oba postopka ustavil, ker po pregledu vse dokumentacije ni 
ugotovil nepravilnosti. 
 
Ravnateljica je članom posredovala dopis g. Simčič, iz Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, kjer je  
naveden izračun sistemizacije delovnih mest v šolski kuhinji.  
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Ravnateljica je starše vprašala ali se strinjajo z enakimi cenami šolske prehrane za naslednje šolsko leto, 
2019/2020. Člani se strinjajo, da cena prehrane ostane enaka kot v tem šolskem letu. V kolikor bo 
notranja revizija podala drugačno priporočilo, bodo o ceni člani razpravljali preko korespondenčne seje. 
Cene šolske prehrane potrdijo člani sveta šole. 
 
Ravnateljica je člane seznanila s tem, da je  g. JJ zaprosil za informacije javnega značaja. Vse informacije 
bodo za g. JJ pripravljene v zakonskem roku. 
 
Sestanku sta se pridružila Marko Kopač in Saša Kosič.  
 
Glasovanje: 14 prisotnih, 14  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 3/5: Člani se strinjajo z enako ceno šolske prehrane v naslednjem šolskem letu, 2019/2020. V 

kolikor bo revizor podal drugačna priporočila, bodo člani o tem razpravljali preko 
korespondenčne seje. 

 
 

Točka 2. Načrtovanje dela za šolsko leto 2019/2020: nadstandardne dejavnosti, učna gradiva 
 
Ravnateljica je predstavila nadstandardne dejavnosti: 
 

1. tečaj prilagajanja na vodo bazen Tivoli 

3. plavalni tečaj bazen Tivoli 

2. Tabor – naravoslovne in športne vsebine CŠOD 

1. šola v naravi 

naravoslovne in športne vsebine 

CŠOD 

3.  Tabor – naravoslovne in športne vsebine CŠOD 

4. letna šola v naravi 

plavanje 

Terme Čatež  

6.  zimska šola v naravi 

smučanje 

Kope (CŠODja Kranjska Gora šola ni dobila prostega 

termina) 

interesne dejavnosti in izbirni 

predmeti 

šola v naravi  

športno-fotografski vikend in promet 

CŠOD  

Radenci  

interesne dejavnosti in izbirni 

predmeti 

učna ekskurzija (2 dni) Predvidoma London in Irska 

5.−9. r noč branja  šola  

9. nagradni izlet za zlate bralne značkarje in za 

najuspešnejše učence (zlata priznanja, 

raziskovalne naloge …) 

 

9.  valeta  

 
Glasovanje: 14 prisotnih, 14  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 4/5: Člani se strinjajo s predlaganimi nadstandardnimi dejavnostmi. 
 
Ravnateljica je predstavila seznam učbenikov, delovnih zvezkov in učnih gradiv za naslednje šolsko leto.  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo sredstva za nakup delovnih zvezkov za učence 1. razreda 
financiralo v višini 30,00 €, zato bomo za nakup poskrbeli v šoli. Učenci bodo delovne zvezke prejeli v 
mesecu septembru v šoli. Za učence 2. razreda se čaka na okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost 
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in šport glede financiranja delovnih zvezkov. V kolikor ministrstvo ne bo financiralo delovnih zvezkov, so 
se odločili, da bodo za učence 2. razreda, delovne zvezke financirali v višini 30,00 € iz učbeniškega sklada. 
Učenci bodo delovne zvezke prejeli v mesecu septembru v šoli.  
 
Člani so razpravljali o pomembnosti različnih predmetov, o cenah učbenikov in delovnih zvezkov, o 
potrjenih učbenikih in delovnih zvezkih, o kolesarskem izpitu. Člani so opozorili, da učbenik Projecta 1, ki 
je na seznamu za učence 5. razreda, ni na seznamu potrjenih učbenikov, zato bo ravnateljica to 
informacijo preverila. Učbenik bo »za na klop«, delovni zvezek je pa učno gradivo, ki sledi smernicam in 
standardom in za katerega ni potrebno, da je potrjen, saj je učiteljeva avtonomna presoja. 
 
Ker drugih pripomb starši niso imeli, je predsednica predlagala sprejem sklepa. 
 
Glasovanje: 14 prisotnih, 14  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 5/5: Člani se strinjajo s predlaganim seznamom učbenikov, delovnih zvezkov in učnih gradiv s 

tem, da se preveri za učbenik Project 1, za 5. razred.  
 
Člani so razpravljali o učnih pripomočkih in prosili, da so le-ti na seznamih točno določeni, da v jeseni ne bi 
prihajalo do nevšečnosti, da pripomočki ne bi ustrezali učiteljevi zahtevi. 
 
Razpravljali so tudi o nakupu pripomočkov za likovno umetnost in tehniko in tehnologijo. Pripomočke 
nakupi šola, starši za pripomočke za likovno umetnost prispevajo 10,00€ na učenca, za pouk tehnike in 
tehnologije pa se stroški materiala obračunajo naknadno, ko šola prejme račun. V letošnjem letu je 
znašala cena za 7. razred, 1,68 € na učenca, za 8. razred pa 1,20 € na učenca. Predstavnik 6. a razreda bo o 
odločitvi nakupa pripomočkov povprašal ostale starše ter sporočil njihovo odločitev. 
 
Glasovanje: 14 prisotnih, 13  ZA, nihče PROTI, 1 VZDRŽAN. 
Sklep 6/5: Člani se strinjajo, da v naslednjem šolskem letu šola nakupi potrebščine za pouk likovne 

umetnosti in tehniko in tehnologijo. Za likovno umetnost starši prispevajo 10,00€ na učenca, 
za tehniko in tehnologijo se znesek obračuna naknadno, po prejetem računu. 

 
Ravnateljica je člane seznanila z izbirnimi predmeti, ki se bodo izvajali v naslednjem šolskem letu.  
 
Izbor – Izbirni predmeti, ki se bodo izvajali. 
 
Zap. 
št.  

Obvezni izbirni predmet Št. učencev Št. skupin Razred 

1 Ansambelska igra 9 1 7, 8 
2 Izbrani šport ODBOJKA 17 1 9 
3 Klekljanje I 19 1 7, 8, 9 
4 Klekljanje II 18 1 8,9 
5 Klekljanje III 9 1 9 
6 Likovno snovanje I 10 LS1, LS3 7 
7 Likovno snovanje II 16 LS2 8 
8 Likovno snovanje III 10 LS1, LS3 9 
9 Nemščina I 10 1 7, 8  
10 Nemščina II 14 1 8 
11 Nemščina III 6 1 9 
12, 13 Poskusi v kemiji 8 1 8, 9 
14 Sodobna priprava hrane 25 2 7, 8, 9 
15 Šport za sprostitev 16 1 7 
16 Urejanje besedil 16 1 7, 9 
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17 Vzgoja za medije; radio 11 1 7, 8, 9 
18 Vzgoja za medije: televizija 11 1 7, 8, 9 
Neobvezni izbirni predmet    
1 NIZ - nemščina 16 1 4, 5, 6 
2 NIZ – NIP računalništvo 52 3 
3 NIZ – NIP šport 40 2 
4 NIZ – NIP umetnost 23 1 
 

Ravnateljica je seznanila člane z vpisom devetošolcev  v srednje šole. 11 učencev se je vpisalo v gimnazije, 
13 učencev v srednje strokovne šole in 10 učencev v srednje poklicne šole. Trenutno je več vpisa kot 
prostih mest na Srednji šoli tehniških strok Šiška, Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, Srednji šoli za 
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, Elektrotehniško-
računalniška strokovna šola in gimnazija, Srednja frizerska šola, Ekonomska šola, Srednja vzgojiteljska šola 
in gimnazija Ljubljana ter na gimnazijah Bežigrad, Vič in Ledina. 
 
V prihodnjem šolskem letu bo šola izvajala projekte: 

- OPKakovost (rad berem in se učim, FORMATIVNO SPREMLJANJE…, RaP); 
- Pogum; RaP, formativno spremljanje …; 
- NA MA POTI; 
- KAUČ; 
- MEPI (lego, foto, …); 
- KULTURNA ŠOLA (medgeneracijsko branje, rastem s knjigo); 
- EKO ŠOLA; 
- ZDRAVA ŠOLA (pasavček, policist Leon, BIM BAM, šolsko sadje …). 

 
Ravnateljica je člane seznanila tudi z izvedbenim načrtom za GIBANJE IN ZDRAVJE. 
 
 
Točka 3. Drugo 
 
Predsednica je predlagala, da bi ga. Karmen Kunaver v imenu šole, sodelovala v Zvezi aktivov svetov 
staršev Slovenije. 
 
Glasovanje: 14 prisotnih, 13  ZA, nihče PROTI, 1 VZDRŽAN. 
Sklep 7/5: Starši se strinjajo, da je predstavnica šole v Zvezi svetov staršev Slovenije, ga. Karmen 

Kunaver. 
 
Ravnateljica je člane seznanila s predvidenim številom oddelkov v naslednjem šolskem letu: 

Razred Število oddelkov 
1. 3 
2. 2 
3. 2 
4. 3 
5. 2 
6. 2 
7. 2 
8. 2 
9. predvidoma 2 
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Člani so razpravljali o delu učiteljev. Posebej so pohvalili učitelja Andreja Kavčiča, učiteljico Katarino Lavrič 
in učiteljico Dunjo Blaznik. Izrazili so zaskrbljenost glede pouka glasbene umetnosti v 4.a razredu.  
 
Člani predlagajo, da se v naslednjem šolskem letu, na vseh celodnevnih ekskurzijah za učence, organizira 
topel obrok. 
 
Člani so vprašali, zakaj učenci iz jedilnice ne smejo domov odnesti peciva (v primeru, da ga niso pojedli) 
oziroma šolske malice, ki je niso pojedli.  
 
Člani menijo, da je dietna hrana v šoli premalo raznolika. Organizatorka prehrane v šoli in dietetik v vrtcu 
naj bi ob jedilniku pripravila tudi točen nabor živil, ki jih uporabijo pri kuhi dietne prehrane oziroma pri 
pripravi dietna šolske malice. Za to bo poskrbela Jelena Tripković, ki je predstavnica staršev v komisiji za 
šolsko prehrano. 
 
Člani so vprašali, koliko učencev ne bo šlo v letno šolo v naravi. Teh učencev je 6, v kolikor ne bodo v šoli, 
lahko koristijo starševske dni, na podlagi prošnje ravnateljici. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.40. 
 
 
 
Zapisala: 
Cvetka Frece 
 

Predsednica sveta staršev, 
Željka Kitić 

 
 
 
 
 
 

Zapisnik je bil potrjen na 1. sestanku 17. 9. 2019. 
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