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1210 LJUBLJANA – ŠENTVID 
 
SVET STARŠEV 
 
 
ZAPISNIK 
 
 
1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2014/2015, ki je bila v četrtek,  25. septembra 2014, ob 18.00 uri. 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev. 
2. Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2013/2014. 
3. Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2013/14. 
4. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2014/15 in pridobitev soglasja. 
5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15  in pridobitev mnenja. 
6. Vprašanja in pobude. 

 
 
PRISOTNI: 
Na 1. seji sveta staršev v šolskem letu 2014/15 je bilo prisotnih 16 od 18-ih predstavnikov: Aleš Zavšan (1.a), 
Bojan Bataković (1.b), Barbara Reya in Stanislav Rozman (2.a), Mateja Režek (2.b), Anže Godec (3.a), Urška 
Stankovič Elesini (3.b), Miroslav Cunjak (4.a), Aleš Gros (5.a), Samo Kranjec (5.b), Metoda Šoba in Tomaž 
Jereb (6.a), Daniela Kerec (7.a), Saša Stepan (7.b), Tina Hawlina (8.a), Brigita Kek Vrabič (8.b), Marin Kneževič 
(9.a). Alenka Prinčič Artač (9.b), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja Pavel Virant. 
Opravičili so se predstavniki oz. namestniki 4.b.  
 
 
Ad 1. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev. 
 
Po uvodnem nagovoru ravnatelja g. Boža Starašiniča ter medsebojni predstavitvi predstavnikov staršev 
posameznih razredov, je ravnatelj predstavil možne načine glasovanja ter sprejemal predloge za izvolitev 
predsednika in namestnika Sveta staršev. Starši so soglasno sprejeli odločitev, da se opravi javno glasovanje. 
Za predsednika Sveta staršev je bil s strani staršev predlagan g.  Rozman, za namestnika predsednika staršev 
pa ga. Režek in g. Kneževič. 
 
Sklep št. 1: Za predsednika Sveta staršev je bil z javnim glasovanjem soglasno izvoljen Stanislav Rozman. 
 
Sklep št. 2: Za prvega namestnika predsednika Sveta staršev je bila z javnim glasovanjem soglasno izvoljena 
ga. Režek. Za drugega namestnika predsednika Sveta staršev je bil z javnim glasovanjem soglasno 
izvoljen g. Kneževič. 
 
Po izvolitvi predsednika in namestnikov Sveta staršev je ravnatelj Božo Starašinič predal vodenje seje 
predsedniku Sveta staršev g. Stanislavu  Rozmanu. 
 
Ad 2. Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2013/1 
G. Stanislav Rozman je predstavil Poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2012/13. Poročilo bo objavljeno 
na spletni strani šole. 
 
Sklep št. 3: Svet staršev je soglasno sprejel Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2013/14. 
 
Po predstavitvi poročila o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2013/2014 je predal vodenje seje namestnici 
Sveta staršev gospe Mateji Režek. 
 
Ad 3.  Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2013/14. 



Ravnatelj g. Božo Starašinič je podrobneje predstavil Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko 
leto 2013/14. Poudaril je da je bil program v celoti realiziran. 
S strani staršev je bil podan komentar, da naj učitelji kljub zelo dobrim rezultatoma na raznih tekmovanjih 
usmerjajo otroke v solidarnost in ne v individualizem ter da je v današnji družbi zelo pomembno, da se otroke 
vzgaja v smeri medsebojnega sodelovanja. g. ravnatelj je pojasnil, da z udeležbami na tekmovanjih vzpodbujajo 
interesne dejavnosti posameznikov, vendar v smislu sodelovanja in ne rivalstva. Otroci, ki so na tekmovanjih 
uspešni, s svojim znanjem  nudijo pomoč sošolcem pri vsakdanjem delu.  
 
Sklep št. 4: Svet staršev se je seznanil s Poročilom o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 
2013/14. 
 
Ad 4. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2013/14 in pridobitev soglasja. 
Ravnatelj g. Božo Starašinič je predstavil načrtovane nadstandardne dejavnosti za to šolsko leto. 
Nadstandardne dejavnosti vsebujejo šole v naravi od prvega do osmega razreda ter  tečaje plavanja v prvem in 
tretjem razredu, tečaj rolanja in tečaj drsanja učencev od 1. do 5. razreda. Tečaj plavanja se izvede v 
sodelovanju z oddelkom za šport Mestne občine Ljubljana.  Tečaj rolanja se izvede za učence 1. in 2. razreda v 
šoli v naravi, za učence od 3. do 5. razreda pa v jesenskem času v šoli. Tečaj drsanja bo izveden v februarju ali 
marcu. Vse prisotne je seznanil tudi z izborom posameznih interesnih dejavnosti, ki so na voljo v tekočem 
šolskem letu. 
 
Sklep št. 5: Svet staršev daje soglasje k nadstandardnim dejavnostim šole za šolsko leto 2014/15.  
 
 
Ad 5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 in pridobitev mnenja. 
Ravnatelj g. Božo Starašinič je podrobneje predstavil predlog Letnega delovnega načrt za šolsko leto 2014/15. 
Po predstavitvi so starši predlagali, da se v okviru interesnih dejavnosti vključi tudi šah, da se zaradi kontinuitete 
organizira dramski krožek še za 3. razred. Prav tako je bilo s strani staršev predlagano, da se pri interesni 
dejavnosti akrobatike opravi razgovor  z učiteljicama, ki to dejavnost vodita. Namen interesnih dejavnosti je 
namreč, da se jih lahko udeležijo otroci, ki to želijo in jih dejavnost veseli in ne le tisti, ki so pri določeni 
dejavnosti posebej talentirani. Pri akrobatiki se je namreč dogajalo, da če otrok ni posebej talentiran, ni bil 
ustrezno voden oziroma primerno vključen v to dejavnost.  
 
Sklep št. 6: Svet staršev je podal pozitivno mnenje na predstavljeni Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15. 
 
Sklep št.7: Svet staršev je predlagal v komisijo za šolsko prehrano gospo Urško Brodnik, ki je bila članice 
komisije že preteklo šolsko leto in predhodno podala soglasje za članstvo v komisiji tudi za šolsko leto 2014/15.  
 
 
Ad 6. Vprašanja in pobude 

 Soglasno je bilo sprejeto, da bo g. Miro Cunjak sodeloval v skupini, ki si bo prizadevala za zagotavljanje 
boljših materialnih pogojev s strani Mestne občine Ljubljana. Gospod Aleš Gros pa še naprej ostane 
predstavnik v aktivu Svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol 

 Tudi v tem šolskem letu bomo imeli 5 sej; okvirni datumi bodo podani na naslednji seji, ki bo v začetku 
novembra. 

 Svet staršev bo moral imenovati novega člana v pritožbeno komisijo, ker dosedanja predstavnica v komisiji 
ne more veš sodelovati zaradi prenehanja statusa in UO šolskega sklada. 

 Izbirni predmet Francoščina v 7. r zaradi premajhnega števila prijav ne bo izveden. Starše je zanimalo, ali je 
mogoče predmet izvesti kot interesno dejavnost. Ravnatelj bo poiskal ustrezno rešitev. 

 Prehrana – bio prehrana na jedilniku otrokom ni všeč. Pobuda, da se organizira predavanje za starše o 
pomeni zdrave prehrane. Ravnatelj je povedal, da lahko šola za starše pripravi predavanje o zdravi prehrani 
otrok, vendar je predavanje smiselno, če se ga starši udeležijo.  

 Interesne dejavnosti: pobuda, da se sezname objavi bolj zgodaj zaradi lažjega usklajevanja z izvenšolskimi 
dejavnostmi. Šola bo poskušala posredovati sezname bolj zgodaj, vendar je to  težko zaradi usklajevanja 
urnikov. 

 Problematika kratkotrajnega parkiranja pred šolo v jutranjih urah in kaznovanje s strani policije: pobuda, da 
se policijo seznani s stanjem in jih prosi, da upoštevajo okoliščine (prevoz otrok, kratkotrajni postanek). 
Pojasnilo: nekatere krajane zadnje čase moti promet in mirujoči promet, zato se pogosto pritožijo in 
zahtevajo ukrepanje policije ali mestnega redarstva. Starše je potrebno opozoriti, da mestno redarstvo zelo 



dosledno izvaja svoje pristojnosti, zaradi česar priporočamo previdnosti pri vožnji in spoštovanje prometnih 
predpisov.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 21.05 uri. 
 
 
Zapisali: Alenka Prinčič Artač 
   Brigita Vrabič Kek 
 
 
 
 
 
 

Stanislav Rozman 
predsednik Sveta staršev 
 
Namestnica predsednika Sveta staršev 

 Mateja Režek 
 

 


