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Zapisnik 5. seje Sveta staršev, 23. april 2015. 
 
Prisotni: Bojan Bataković (1.b), Stanislav Rozman (2.a), Andreja Markovič (2.b), Anže Godec 
(3.a), Rok Bojanc (3.b). Aleš Gros (5.a), Samo Kranjec (5.b), Metoda Šoba, (6.a), Urban Cevc 
(6.b), Daniela Kerec (7.a), Saša Stepan (7.b), Nataša Adlešič Barba (8.a), Marin Kneževič (9.a), 
Alenka Prinčič Artač (9.b), Božo Starašinič (ravnatelj) in Pavel Virant (pomočnik ravnatelja).  
Opravičeni: Mateja Režek (2.b), ter predstavnik(ca) 4.a. 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Volitve kandidatov za UO Šolskega sklada iz vrst staršev. 
3. Imenovanje UO Šolskega sklada. 
4. Prihodnje aktivnosti delovnih skupin. 
5. Aktualno dogajanje na šoli. 
6. Vprašanja in pobude staršev. 
7. Razno. 
 
 
Ad 1.  
Sklep: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2. Volitve v Nadzorni svet Šolskega sklada iz vrst staršev: Imamo 4 kandidate in kandidatke. 
Trije so dosedanji: ga. Nataša Adlešič Barba, ga. Vilma Lindner,  g. Benjamin Gregorinčič; ga. 
Nina Antosiewicz Zupan je nova kandidatka. Predlog je bil sprejet z 12 glasovi za in enim 
vzdržanim. 
 
Ad 3. Svet šole predlaga v Nadzorni svet Šolskega sklada 3 kandidate iz vrst zaposlenih: ga. 
Agata Kržišnik, g. Peter Benedetič in ga. Maja Vidmar. 
Svet staršev je nato glasoval o celotnem NS v sestavi: ga. Nataša Adlešič Barba, ga. Vilma 
Lindner,  g. Benjamin Gregorinčič, ga. Nina Antosiewicz Zupan, ga. Agata Kržišnik, g. Peter 
Benedetič in ga. Maja Vidmar. Predlog je bil sprejet z 12 glasovi za in enim vzdržanim.  
Sklep: Svet staršev imenuje nadzorni svet šolskega sklada : ga. Nataša Adlešič Barba, ga. 
Vilma Lindner,  g. Benjamin Gregorinčič, ga. Nina Antosiewicz Zupan, ga. Agata Kržišnik, g. 
Peter Benedetič in ga. Maja Vidmar. 
Ga. Adlešič Barba je predlagala, da bi bila prva seja novega Nadzornega sveta takoj po 
prvomajskih počitnicah. Treba se bo odločiti, kaj se bo delalo na prireditvi Ritem na parketuah. 
Po predlogu g. ravnatelja bi bila seja lahko v torek, 5. maja, ob 17. uri.  



 
Ad. 4: Zadnja seja Sveta staršev bo v juniju. Ena od tem bo soglasje k nabavni ceni delovnih 
zvezkov za prihodnje šolsko leto. Roki za učbenike v učbeniškem skladu se iztekajo. G. 
ravnatelj je dobil obvestilo ministrstva, da bo potrjen nov katalog učbenikov. Odločitev bo znana 
maja, večjih sprememb predvidoma ne bo. Prijavnice za izposojo učbenikov bodo učenci prejeli 
junija. To bo povedano na roditeljskih sestankih v maju, ali pa bodo starše o tem obveščali 
učitelji. G. Gros je povedal, da se veljavnost učbenikov podaljšuje.  
Po besedah g. Rozmana se bo na zadnji seji sveta staršev oblikovalo mnenje o nadstandardnih 
dejavnostih. Na roditeljskih sestankih bodo učitelji starše povprašali o mnenju v zvezi s šolami v 
naravi. Ko bo Nadzorni svet šolskega sklada naredil načrt dela, bo starše pozval k akcijam, ki jih 
bo organiziral. 
 
Ad 5. G. ravnatelj je povedal, da so učenci osvojili naslov državnega prvaka v košarki. Šola 
izvaja veliko dejavnosti, uredili so gredice, z učenci želijo pozitiven odnos do narave in doma 
pridelane hrane v duhu predavanja g. Antona Komata o zdravi prehrani, ki je bilo marca. Maja 
nas čaka nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razrede iz treh predmetov. Želimo si, da bi 
bili za uspeh motivirani vsi učenci, ki bodo ta preizkus opravljali. 15. in 16. maja bo izvedeno 
druženje v okviru projekta dviga socialnega in kulturnega kapitala. Pri tem bodo učenci v noči 
med 15. in 16. majem prespali v šoli, pri tem bodo sodelovali tudi učenci partnerskih šol. Dan 
kasneje (sobota) bo pohod. Do konca šolskega leta bodo še šole v naravi v 1., 2., 3. in 7. 
razredu. Učenci 5. razreda bodo opravljali kolesarski izpit. Štirinajstega maja bodo roditeljski 
sestanki, učenci 8. razreda bodo imeli predavanje v zvezi s poklicnim usmerjanjem - na šolo bo 
prišel zunanji predavatelj.  
G. Rozman je predlagal, da bi bil prihodnji sestanek sveta staršev 4. junija, če bo potrebno pa 
še 21. maja. Člani sveta so bili mnenja, da zadostuje le ena seja. Seja 4. junija bo predvidoma 
zadnja. G. ravnatelj je povedal, da se pripravljajo spremembe Zakona o osnovni šoli. V šolskem 
letu 2017/18 se bo pričel izvajati prvi tuj jezik kot neobvezni predmet v 1. razredu, v šolskem 
letu 2018/19 pa se bo pričelo obvezno učenje tujega jezika v 2. razredu. Zgodnje uvajanje 
tujega jezika se tako zamika za dve leti. V obdobju, ki trenutno teče, učenci, ki so imeli ob 
poletju slab uspeh, intenzivno popravljajo ocene. Odpravljajo se tudi vzgojne težave pri 
nekaterih. Večina učencev na šoli pa je zelo odgovornih in tudi uspešnih in so na šoli nanje 
ponosni. Začenja se tudi projekt gradbene prenove šole. 
G. Kneževič je vprašal, ali je bilo predavanje g. Komata bolj obiskano kot prejšnje. G. ravnatelj 
je odgovoril, da je bilo število večje, predavanje pa zadovoljivo obiskano.. G. Bataković je 
povedal, da je bila na omenjenem predavanju (le) polovica članov Sveta staršev. Zavest staršev 
o pravilni prehrani je zelo pomembna, o tem je treba ozavestiti starše. Ga. Adlešič Barba je 
povedala, da so danes starši precej apatični in so bili odzivi na elektronsko pošto slabi. G. Gros 
pa je povedal, da je bilo predavanje predstavljeno tudi na roditeljskem sestanku. G. Bataković je 
poudaril, da bodo zdravi in uspešni le pravilno hranjeni otroci. Naj bo takih predavanj čim več in 
tudi predavanj o zdravem načinu življenja. To naj bi med starši propagirali tudi člani Sveta 
staršev. G. Rozman je v zvezi s tem povedal, da je dogodek uspel, g. Komat bo v prihodnosti še 
povabljen, šolski vrtiček pa je neposredna posledica predavanja. Starši pa bomo na otroke 
najbolje vplivali z zgledom. G. ravnatelj je povedal, da je bila obveščenost o predavanju g. 
Komata na šoli zelo velika.  
 
Ad. 6: G. Kneževič je povedal, da protokol o zaznavi nasilja ni sprejet s strani ministrstva. G. 



ravnatelj je pojasnil postopek o načinu reševanja ob pojavu nasilja na šolah. Šole imajo lastne 
vzgojne načrte in v njih zapisane kršitve, postopke in načine reševanja teh. Obstajajo razlike 
med načinom reševanja na posamezni šoli, protokol ravnanja ob pojavu nasilja v šoli pa na 
ravni države ni poenoten. G. ravnatelj pove, da je pomembno, da otroci vedo in da se zavedajo, 
kaj je prav in kaj ni. Šola ima tudi možnost kaznovanja oziroma izreka vzgojnega opomina. Po 
po tretjem vzgojnem opominu se učenca prešola na drugo šolo.  
Na šolo je prišlo tudi opozorilo policije, da naj otroke opozorimo, da naj ne kontaktirajo z 
internetnim profilom Mia Militar. Ta je bil na intervencijo policije tudi umaknjen. G. ravnatelj je ob 
tem opozoril, da naj take priložnosti tudi starši izkoristimo, da otroke opozorimo na nevarnosti, ki 
na njih lahko pretijo. In da se vsi zavedamo, da se slabe stvari lahko zgodijo tudi nam in našim 
otrokom. G. ravnatelj je povedal, da obstaja precej spletnih strani s koristnimi informacijami, 
med njimi tudi spletna stran Šola internetne obrambe. 
 

 

 

Zapisal: Samo Kranjc                                Predsednik: Stanislav Rozman 

 

 

 

 

 

 

 


