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SVET STARŠEV 
 
ZAPISNIK 6. seje Sveta staršev v šolskem letu 2014/2015, ki je bila v četrtek, 8. junija 2015, 
ob 18.15 uri. 
 
DNEVNI RED: 

1. Sprejem zapisnika 5. seje Sveta staršev. 
2. Poročilo o delu Sveta staršev. 
3. Soglasje k ceni za nabavo delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/16. 
4. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2015/16. 
5. Seznanitev z evidenco učbenikov za izposojo v šolskem letu 2015/16. 
6. Poročilo šole in novosti v šolskem letu 2015/16. 
7. Razno. 

 
PRISOTNI: 
Na 6. seji sveta staršev v šolskem letu 2014/15 je bilo prisotnih 16 od 18 predstavnikov 
staršev: Aleš Zavšan (1.a), Bojan Bataković (1.b), Barbara Reya (2.a), Mateja Režek (2.b), Anže 
Godec (3.a), Rok Bojanc (3.b), Maja Kiš (4.a), Sonja Hurčak Šubic (4.b), Aleš Gros (5.a), Nikica 
Rebek (5.b), Metoda Šoba (6.a), Urban Cevc (6.b), Saša Stepan (7.b), Nataša Adlešič Barba 
(8.a), Marin Knežević (9.a), Alenka Prinčič Artač (9.b), Stanislav Rozman (predsednik sveta 
staršev), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja Pavel Virant.  
 
Ad 1. Sprejem zapisnika 
Zapisnik 5. seje sveta staršev je bil soglasno in v celoti sprejet.  
 

Ad 2. Poročilo o delu Sveta staršev 

Poročilo o delu Sveta šole bo predsednik pripravil in poslal članom po elektronski pošti, 

skupaj z zapisnikom 6. seje. Poročilo in zapisnik bodo člani potrjevali korespondenčno. 

 

Ad. 3. Soglasje k ceni za nabavo delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/16. 

G. Ravnatelj je pripravil gradivo z informacijo o ceni DZ od šolskega leta 2011/11 do 2015/16. 
Člani Sveta staršev so se soglasno strinjali z nabavno ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 
2015/16.  



Ravnatelj še poda informacijo, da bodo učenci v prihodnjih dneh dobili/prinesli domov  tri 
ponudbe za nakup šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto. Starši se bodo lahko odločili za 
naročilo delovnih zvezkov preko založb ali pa bodo sami kupili v knjigarni.  
 
Ad. 4. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2015/16. 

G. ravnatelj poda informacijo o nadstandardnih dejavnostih v šolskem letu 2015/16. Člani 
Sveta  staršev so se soglasno strinjali z nadstandardnimi dejavnostmi za šolsko leto 2015/16.  
V okviru nadstandardnih dejavnosti se predvideva izvajanje šole v naravi od 1. do 8. razreda 
(1. razred - planinska šola v naravi, 2. razred - plavanje Osilnica, 3. razred -  smučanje - 
sofinancirana s strani MIZŠ, 4. razred -  naravoslovje in šport, 5. razred -  naravoslovje in 
šport v CŠOD Radenci, 6. razred - smučanje v CŠOD Bohinj, 7. razred - naravoslovje in šport, 
8. razred -  naravoslovje in šport). Predviden je še tečaj plavanja v 1. in 3. razredu (v 
sodelovanjem z oddelkom za šport mestne občine Ljubljana) ter tečaj drsanja in rolanja za 
učence, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja.  
Člani Sveta staršev so soglasno podali pozitivno mnenje k osnutku nadstandardnih dejavnosti 

za prihodnje šolsko leto.  

Ad. 5. Seznanitev z evidenco učbenikov za izposojo v šolskem letu 2015/16. 

G. ravnatelj je člane Sveta staršev  seznanil s predlogom evidence učbenikov, saj MIZŠ zbira 

potrebe šol za obnovo in zamenjavo učbenikov. Soglasje bo šolam posredovano po 27. 6. G. 

ravnatelj predlaga korespondenčno seznanitev s seznamom evidence učbenikov, s čimer se 

člani Sveta staršev strinjajo. Bo pa seznam učbenikov za izposojo v šolskem letu 2015/16 

objavljen tudi na spletni strani šole.  

Ad. 6. Poročilo šole in novosti v šolskem letu 2015/16. 

G. ravnatelj poroča o tekočih in načrtovanih dogodkih do konca šolskega leta. Izvedena bo še 

šola v naravi učencev 3. razreda, učenci  9. razreda se je že seznanili z rezultati NPZ (pri vseh 

predmetih so učenci dosegli rezultat nad slovenskim povprečjem), učenci 6. razreda pa bodo 

z rezultati seznanjeni v prihodnjih dneh. Učenci so prejeli prijavnico za prehrano za prihodnje 

šolsko leto. Na prijavnici ni navedena cena prehrane, bo pa le-ta nekoliko višja (kosilo 1. - 3. 

razred 2€, prej 1,93€, kosilo 4. – 5. razred 2,15€, prej 2,07€ in kosilo 6. – 9. razred 2,25€, prej 

2,20€). Starši učencev 4. in 5. razreda bodo še enkrat dobili obvestilo glede dokončnega 

izbora neobveznih izbirnih predmetov. Izveden bo Ritem na parketu z licitacijo športnih 

predmetov. Člana Sveta sta postavila vprašanje glede načina izbora neobveznih izbirnih 

predmetov. Ravnatelj odgovori, da je izbor odvisen od kadrovskih pogojev, interesa ter 

največjega števila skupin, ki jih sme šola izvesti glede na število oddelkov in število učencev. 

Šola je načeloma dolžna ponuditi 1 neobvezni izbirni predmet (tuji jezik).  

Ad.7. Razno. 

Članica sveta je podala pobudo za uvedbo klekljarskega krožka, na kar je ravnatelj odvrnil, da  

za izvedbo omenjenega krožka na šoli obstaja kadrovski problem. 



Podana je bila pobuda za seznanitev staršev in otrok s seznamom interesnih dejavnosti že ob 

začetku šolskega leta. Ravnatelj odgovarja, da se seznam oblikuje skupaj z zunanjimi izvajalci 

dejavnosti, da pa se bodo potrudili seznam oblikovati čim prej. Dejavnosti se pričenjajo 

izvajati oktobra in se izvajajo do konca maja.  

Podanih je bilo nekaj pripomb glede šahovskega krožka (izvedba- začetniki/ napredni igralci). 

Šah bo načeloma kot interesna dejavnost ponujen tudi v prihodnjem šolskem letu. 

Podana je bila pobuda za interesno dejavnost ritmične gimnastike. Ravnatelj odgovori, da 

trenutno šola nima kadrovskih možnosti, hkrati še razloži, kakšen je postopek pridobitve 

zunanjega izvajalca. Če šola nima ustreznega kadra, lahko sklene dogovor z društvom, ki 

dejavnost izvaja. Za dogovor je potrebno soglasje ministra za izobraževanje in soglasje sveta 

zavoda.  

Ravnatelj poda razlago o izpadu zunanjega ponudnika atletike MASS.  

Član sveta staršev poda pozitivno mnenje o, ter vprašanje o izmenjavah učencev v okviru 

projektov Comenius. Ravnatelj odgovori, da tovrstnih izmenjav v prihodnjem šolskem letu 

zaradi obremenjenosti učiteljev (večina učiteljev je po številu ur poučevanja na zgornji meji 

obremenitve) niso predvideli. Je pa bila letos izvedena enodnevna izmenjava z učenci iz 

zamejstva.  

Član sveta staršev poda informacijo o brezplačnih treningih/vadbi odbojke (ponedeljek in 

petek med 14.45 in 16.00) za učence 1. – 4. razreda.  Izvajalec dejavnosti je Športno društvo 

Šentvid. Ravnatelj jih bo kontaktiral ter podal natančne informacije o izvajanju.  

Več članov Sveta je podalo vprašanje/pripombo glede dogajanja v kuhinji oz. odnosa g. Darka 

do učencev. Ravnatelj predlaga, da starši otroke povprašajo po konkretnih izkušnjah, da bi 

lažje odreagirali.  

Član Sveta staršev postavi vprašanje glede časovnega okvirja šolskih adaptacij (kuhinja, 

igrišče). Ravnatelj pove, da potekajo aktivnosti za  za izdelavo projektne dokumentacije PGD 

in PZI - dokumentacije za pridobitev novih učilnic, selitev kuhinje in jedilnice ter 

protipotresno sanacijo.  

Članica Sveta staršev poda mnenje glede discipline v letošnjem šestem razredu. Ravnatelj 

predlaga, da se dogovorijo o konkretnejših strategijah po prvem roditeljskem sestanku v 

prihodnjem šolskem letu. 

Seja se je zaključila ob 19.10 uri. 

 

Zapisala: Mateja Režek                                             Predsednik sveta staršev: Stanislav Rozman 


