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Prušnikova ulica 85 
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID 
 
SVET STARŠEV 
 
 
ZAPISNIK 
 
 
1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016, ki je bila v četrtek, 24. septembra 2015, ob 18.00 uri. 
 
 
DNEVNI RED: 
1. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev. 
2. Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2014/15. 
3. Volitve predstavnika staršev v svet zavoda. 
4. Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2014/15. 
5. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2015/16 in pridobitev soglasja. 
6. Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 in pridobitev mnenja. 
7. Vprašanja in pobude. 
 
 
PRISOTNI: 
Na 1. seji Sveta staršev v šolskem letu 2015/16 je bilo prisotnih 16 od 18 predstavnikov staršev (glej listo 
prisotnih), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja Pavel Virant. Po uvodni predstavitvi ravnatelja, ki je 
bil tudi sklicatelj 1. seje v šolskem letu, je sledila predstavitev vseh prisotnih staršev in dnevnega reda tokratne 
seje.  
 
Ad 1. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev 
Kandidati za predsednika in namestnika Sveta staršev za to šolsko leto so bili: 
- za predsednika: Stanislav Rozman 
- za namestnika: Mateja Režek in Marin Kneževič 
 
Po izvolitvi je vodenje seje prevzel Stanislav Rozman. 
 
Sklep 1: Volitve se izvedejo javno z dvigovanjem rok.  
Sklep 2: Za predlagane kandidate je glasovalo 15 predstavnikov staršev, 1 vzdržan. V šolskem letu 2015/16 je 
predsednik Sveta staršev Stanislav Rozman, njegova namestnika sta Mateja Režek in Marin Kneževič. 
 
Ad 2. Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2014/15 
Stanislav Rozman je pripravil in posredoval Poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2014/15 predstavnikom  
Sveta staršev konec avgusta 2015 in ga tokrat ni podrobneje predstavljal. Poročilo je na voljo na povezavi: 
http://www.osfrslj.si/files/2008/10/Poročilo-o-delu-v-šolskem-letu-2014-15.pdf. 
 
Sklep 3: Poročilo je bilo sprejeto z dvigom rok – 14 potrditev in 2 vzdržana. 
 
Ad 3. Volitve predstavnika staršev v svet zavoda 
Zaradi drugih obveznosti je predsedujoči moral zapustiti sejo, zato je vodenje seje prevzela Mateja Režek. 
Nadomestne volitve, do poteka mandata sedanje sestave Sveta šole, je bilo potrebno izvesti zaradi prenehanja 
mandata enega od predstavnikov staršev (prenehanje šolanja otrok na naši šoli). Ravnatelj je uvodoma 
predstavil postopek za izvolitev nadomestnega člana – tajno glasovanje z glasovnicami.  
Za izvolitev v Svet šole so bili predlagani naslednji kandidati (po abecednem redu):  

1. Bojan Batakovič 
2. Rok Bojanc 
3. Jože Kos 
 

http://www.osfrslj.si/files/2008/10/Poročilo-o-delu-v-šolskem-letu-2014-15.pdf


Kandidati so podali pisno soglasje za kandidaturo. V komisijo za štetje glasov so bili imenovani: Mateja Režek, 
Marin Kneževič in Barbara Reya. Razdeljenih in vrnjenih je bilo 16 glasovnic, 1 glasovnica je bila  neveljavna. 
Izvedeno je bilo tajno glasovanje z glasovnicami. Kandidati so prejeli naslednje število glasov:  

1. Bojan Batakovič – 2 glasova 
2. Rok Bojanc – 11 glasov 
3. Jože Kos – 2 glasova 

 
Sklep 4: V Svet šole je za nadomestnega člana do konca mandata sedanje sestave Sveta šole izvoljen Rok 

Bojanc. 

 
Ad 4. Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2014/15 
Ravnatelj je predstavil poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2014/15: 8 učencev je bilo 
neuspešnih (97,8 % uspešnost). Pouk je bil realiziran v predpisanem obsegu. Šole v naravi se je v povprečju 
udeležilo preko 90 % učencev. Izvedeni so bili tečaji drsanja, plavanja, rolanja za učence vključene v podaljšano 
bivanje. Bralno značko je opravilo 60 % učencev. Rezultati nacionalnega preverjanja znanja so bili nad  
slovenskim povprečjem. V preteklem šolskem letu je bila šola vključena v veliko projektov (Simbioza, Evropska 
vas, Unesco,… ), natečajev, izvedenih je bilo vrsto predavanj. Za tekoče spremljanje dogajanja v šoli je 
priporočljivo branje spletnih strani.  
 
Sklep 5: Svet staršev se je seznanil s poročilom o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2014/15. 
Poročilo bo na voljo na spletni strani šole. 
 
Ad 5: Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2015/16 in pridobitev soglasja 
V letošnjem šolskem letu se bodo v okviru nadstandardnih dejavnosti izvedle: 
- šole v naravi (1. r - 8. r), 
- tečaj drsanja, rolanja – enako kot lani v podaljšanem bivanju,  
- tečaj plavanja – 1. r in 3. r 
- novost: šola bo v podaljšanjem bivanju poskusila izvesti tečaj plavanja za učence 4. r in 5. r 
 
Sklep 6: Svet staršev je soglasno podprl načrtovane nadstandardne dejavnosti. 
 
Ad 6: Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 in pridobitev mnenja 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 je predstavil ravnatelj: 
- Šola si je zadala med drugim tudi naslednje dolgoročne cilje: optimalne pogoje za delovanje šole, dvig bralne 
pismenosti, spoštljive medsebojne odnose, dvig prehranjevalne kulture, itd.  
- Na šoli je 381 učencev, njihovo število se iz leta v leto povečuje, zato je prostorska stiska vedno večja.  
- Tudi v letošnjem šolskem letu bodo učenci dobili publikacijo z vsemi pomembnimi podatki. 
- Predvidoma aprila 2016 naj bi se začela dolgo pričakovana in načrtovana obnova šole. Prenova naj bi bila 
zaključena v letu 2019.  Aprila 2016 naj bi pričeli s prvo fazo prenove (jedilnica, kuhinja). 
- 28. 11. 2015 bo delovna sobota (nadomeščanje 24. 12. 2015), ki bo namenjena izdelovanju izdelkov za 
božično-novoletni sejem. 
- V letošnjem šolskem letu je bil uveden neobvezni izbirni predmet v 1. r . 

- 25. 9. 2015 so učenci prejeli seznam interesnih dejavnosti v katere se lahko vključijo. Interesne dejavnosti: 

odbojka, košarka, mali nogomet in ritmična gimnastika, ki jih izvajajo zunanji izvajalci morajo biti brezplačni 

(starši naj bodo pozorni, če bi jim izvajalci želeli to zaračunavati).  
 
Sklep 7: Svet staršev je podal pozitivno mnenje na predstavljen Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16. 
Sklep 8: Svet staršev je potrdil v komisijo za šolsko prehrano gospo Urško Brodnik, ki je bila članice komisije že 
preteklo šolsko leto in je podala soglasje za članstvo v komisiji tudi za šolsko leto 2015/16. 
 
Ad 7: Vprašanja in pobude 

- Varna poti v šolo – opozorilo predstavnice na problematične odseke v soseski, kjer živi: 

Za zagotovitev varnih poti v šolo je bil že pred leti uveden šolski prevoz. Ravnatelj predlaga staršem, da v 

primeru nevarnih odsekov v kateri od sosesk starši podajo šoli (ravnatelju) skupno pobudo z obrazložitvijo. 
Ravnatelj bo pobudo posredoval naprej do pristojnih institucij.  
 



- Pouk angleškega jezika v 2. r in 3. r se bo izvajal v okviru interesnih dejavnosti enako kot lani. V 1. r je pouk 
angleškega jezika postal neobvezni izbirni predmet. V šolskem letu 2016/2017 se začne izvajati pouk prvega 
tujega jezika kot obveznega predmeta za vse učence, ki so vpisani v 2. razred osnovne šole (Pravilnik o 
postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole, Uradni list RS, št. 20/14). 
 
- Zbiralne akcije papirja, zamaškov. Zakaj ne pločevink, kartuš, ipd.? 
Ravnatelj je uvodoma povedal, da bo šola predvidoma pridobila donacijo za nakup defibrilatorja, še približno 

polovico (cca 1000 €) bomo morali zbrati sami, če ga želimo kupiti. Podana je bila pobuda, da bi manjkajoči 

znesek pridobili s pomočjo različnih zbiralnih akcij (zamaški, star papir, pločevinke, kartuše...). Na spletni strani 

bi vzpostavili tudi "števec", ki bi meril koliko denarja smo že zbrali. 
Naslednja pobuda za pridobivanje sredstev: sodelovanje s šolskimi dobavitelji hrane (izdelke, ki jih naredijo v 
šoli – pecivo, ipd., ki bi se nato lahko prodajali na božičnem sejmu). 
 
- Božično-novoletni sejem: 
 predlogi za dopolnitev izvedbe: večje količine novoletnih voščilnic in izdelkov, ki jih najprej zmanjka.  
 pobuda za organizacijo delavnice za starše, ki bi pomagali pri izdelavi izdelkov za sejem. Delavnica bi bila 

izvedena v okviru delovne sobote 28. 11. 2015, ko bomo nadomeščali četrtek, 24. 12. 2015).  
 
- Predlog, da se jedilnik obesi na oglasno desko v hodniku šole. 
 
- Predlog, da se preveri osvetljenost učilnic. 
 

- V 2.b bi želeli izpeljati akcijo Žlica medu, kjer bi vsako jutro vsakemu otroku dali žlico medu skupaj s kozarcem  

vode. Če bo do akcije prišlo (dovoljenje mora dati ravnatelj), bi lahko sčasoma prerasla v akcijo, ki bi se izvajala 

v vseh razredih.  
 
- Zaradi slabe obiskanosti prireditve četrtne skupnosti Pozdrav jeseni v Stanežičah, je bila podana pobuda za 
spremembo termina prireditve. 
 
- Podana je bila še pobuda glede denarja na izletih, s katerim si otroci v veliko primerih kupujejo sladkarije. V 
obvestilih ni potrebe po navajanju zneska saj starši sami poskrbijo, da imajo otroci s seboj dovolj primernejših 
živil. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.55  uri. 
 
 
Zapisala: Brigita Vrabič Kek 
 

       Stanislav Rozman 
       predsednik Sveta staršev 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0707

