
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

23. Sveta staršev z dne 11. 06. 2015  
s pričetkom ob 18. uri v zbornici OŠ prof. dr. Josipa Plemlja  

 

 
PRISOTNI ČLANI SVETA STARŠEV: poimenski seznam prisotnih članov Sveta staršev z njihovimi podpisi 
je  na listi predstavnikov oddelčnih skupnosti in je priloga arhivskega izvoda zapisnika,  
PRISOTNI PREDSTAVNIKI ŠOLE: ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Petra Tonejc, 
Alenka Branc Demšar, zapisnikarica Tatjana Urbančič, 
vabljeni na sejo: Marina Vukaševič in Saša Zupan – skrbnici učbeniškega sklada 
ODSOTNI: Ivana Šanca (1.a), , Irena Kralj Arko (6.b), Tadeja Omovšek (8.b), Maša Leskošek (9.a), 
Bernarda Bratuž Rimahazi (9.b), Monika Brezovec (1.e), Danijela Ambrožič (2.e), Natalija Korošec (3.e), 
Andrej Jalen (4.e), Majda Kovačič (5.e), Maruša Cund (1.f), Nataša Drol Pelko (3.f), Barbara Strgar (4.f), 
Martina Podlipnik Prešeren (5.f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI:   / 
 

 
Predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Pri pregledu 
predlaganega dnevnega reda je ga. Katarina Jarc prosila, da se pod četrto točko dnevnega reda doda še: 
Prenos informacij s sestanka Komisije za spremljanje  vzgojnega načrta. Predlog je bil sprejet, zato je bil 
dnevni sledeč: 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje  
2. Soglasje Sveta staršev za nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 

posamezni razred za šolsko leto 2015/16 
3. Obravnava smernic za pripravo Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2015/16 
4. Prenos informacij s sestanka Komisije za spremljanje vzgojnega načrta 
5. Predlogi, pobude 

 
Prisotni člani Sveta staršev so glasovali o predlaganem spremenjenem dnevnem redu in ga soglasno 
sprejeli.  
 
 

AD 1) 
 

 Na roditeljskem sestanku za starše bodočih tretješolcev sta bili predstavljeni dve možnosti 
izvedbe šole v naravi v 3. razredu: CŠOD in Soča. Starši so se večinsko odločili za Sočo. 

 
Vsi ostali sklepi iz prejšnje seje so bili realizirani. 
 
Člani Sveta staršev so nato z dvigom rok potrdili zapisnik prejšnje seje. 
 
Sklep št. 1) Zapisnik 22. seje Sveta staršev je soglasno potrjen. 
 
Ga. Katarina Jarc je prosila predstavnici vodstva šole, da  se  tudi  na novi spletni strani šole v rubriki 
Svet staršev odpre še zavihek Aktiva svetov staršev Zgornje Gorenjske, kot je bilo dogovorjeno na 
prejšnji seji Sveta staršev. Gradivo aktiva in Zveze aktivov svetov staršev Slovenije  za objavo bo  
posredovala šoli ali predsedniku Sveta staršev ga. Jarc. 



AD 2) 
 

Skrbnici učbeniškega sklada ga. Marina Vukaševič in ga. Saša Zupan sta prišli na sejo  predstavit skupne 
nabavne cene delovnih zvezkov in gradiv po posameznih razredih.  
 
Predvidene cene so: 
 1. razredi    -    56,60 EUR 
 2. razredi    -    70,10 EUR 
 3. razredi    -    68,70 EUR 
 4. razredi    -    69,50 EUR 
 5. razredi    -    87,17 EUR 
 6. razredi    -    76,45 EUR 
 7. razredi    -    91,05 EUR 
 8. razredi    -   104,85 EUR 
 9. razredi    -   105,75 EUR 

 
Povedali sta, da so to cene za komplete delovnih zvezkov obveznih predmetov brez stroškov gradiv 
izbirnih predmetov. Zajeto je vse tisto, kar morajo starši nabaviti sami; ne vključuje pa gradiv iz 
učbeniškega sklada (ki je za starše še vedno brezplačen). 
Učenci od 6. do 9. razreda prehajajo na samostojne delovne zvezke pri pouku slovenščine. V 7. razredu pa 
je dodatno še delovni zvezek za matematiko (učbenik ni več veljaven); torej zbirka 4 delovnih zvezkov, ki 
so obenem tudi kot učbenik (cena: 17,75 EUR). 
Ga. Saša Zupan je povedala, da so v 4. razredih že v tem šolskem letu začeli z uporabo samostojnih 
delovnih zvezkov in da so zelo zadovoljni z njihovo uporabnostjo.  
Pripomba starša (gospod Boštjan Poklukar): vse, kar je nad 70 EUR, je drago in predstavlja velik strošek 
staršem.  
Ga. Marina Vukaševič je poudarila, da se res trudijo, da so cene čim ugodnejše.  Kjer so možni delovni listi 
namesto delovnega zvezka, to tudi izkoristijo. Prav tako ne nabavljajo več tehničnih škatel (veliko izdelkov 
učenci naredijo iz odpadnega materiala – ob tem, da kvaliteta pouka ostaja dobra.  
Povedala je še, da je ministrstvo za letos namenilo sredstva za menjavo učbenikov v tretji triadi. 
Primerjalne podatke cen delovnih zvezkov po drugih šolah bo ga. Katarina Jarc predvidoma podala na prvi 
seji Sveta staršev v prihodnjem šolskem letu, ker po vseh šolah v teh dneh cene prav tako šele potrjujejo in 
sedaj še niso znane. 
 
Po razpravi je Svet staršev glasoval o predlagani skupni nabavni ceni in soglasno sprejel sklep z 
naslednjim besedilom:  
 
Sklep št. 2): "Svet staršev daje soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 
gradiv za posamezen razred OŠ prof. dr. Josipa Plemlja v šolskem letu 2015/2016 in sicer za prvi 
razred v višini 56,60 €, za drugi razred v višini 70,10 €, za tretji razred v višini 68,70 €, za četrti razred 
v višini 69,50 €, za peti razred v višini 87,17 €, za šesti razred v višini 76,45 €, za sedmi razred v 
višini 91,05 €, za osmi razred v višini 104,85 € in za deveti razred v višini 105,75 €." 
 

AD 3) 
 

Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je podala nekaj smernic in osnovnih podatkov o predvidenem delu v 
prihodnjem šolskem letu: 
 šole v naravi bodo v 3., 4., 5. in 7. razredu 
 jutranje varstvo in OPB bo organizirano ob istih urah kot do sedaj. Opozorila je starše, da ni namen 

podaljšanega bivanja pisanje domačih nalog – učenci se vanj vključujejo tudi ob različnih urah. 



Ravnateljica zato apelira na starše, da naj doma pri otroku preverijo, ali imajo narejeno domačo 
nalogo. 

 izbirni predmeti: obvezni (predstavila je vse, ki se bodo izvajali v novem šolskem letu: imeli bomo 
dodatno še dva nova) ter neobvezni: v 1. razredu angleščina (ker mora biti vključenih najmanj 8 
učencev, jo bomo izvajali samo na matični šoli, na podružnicah pa ne, ker se je tam zanjo odločilo 
premalo učencev). V 4. in 5. razredu bo potekal pouk tujega jezika (nemščina) tudi na podružnicah, 
ostali trije predmeti pa samo na matični šoli. V 7.  in 8. razredu bo prav tako tuj jezik nemščina. 

 zgodnje učenje tujih jezikov; novost v novem šolskem letu bo, da bodo v 2. razredih vsi učenci 
vključeni v obvezni predmet tujega jezika (angleščina) in sicer dve uri tedensko. 

 v 8. in 9. razredih bodo manjše učne skupine kot doslej 
 predstavila je tudi šolski koledar za novo šolsko leto 
 rezultate NPZ, učni uspeh in dosežke na tekmovanjih je predstavila pomočnica ravnateljice ga. 

Petra Tonejc: povedala je, da rezultati NPZ za 6. razrede še  niso znani, v 9. razredih pa so dosegli 
naslednje rezultate v primerjavi s slovenskim povprečjem: pri SLJ 0,53 % nad, pri MA 3,08 % nad 
in pri DKE 4,31 % nad. Dva učenca v 9. razredu bosta imela popravni izpit. Na tekmovanjih pa je 
bilo doseženih veliko lepih uspehov in smo ponosni na naše učence. 
Članica Sveta staršev (ga. Sergeja Pene Traven) je predlagala, da bi bilo smiselno dosežke vsake 
posamezne generacije, torej letošnjih šestošolcev in primerjati njihove dosežke (napredek oziroma 
nazadovanje) z dosežkom na nacionalnem preverjanju v devetem razredu. Glede na to, da dosedaj 
preverjanje v šestem razredu ni bilo obvezno, primerjava preteklih dosežkov ne bi bila smiselna.  
 

 
AD 4) 

 
Ga. Katarina Jarc je podala povzetke s  sestanka Komisije za spremljanje  vzgojnega načrta, za pomoč in 
dopolnjevanje pa je zaprosila tudi gospo Petro Tonejc, ki je tudi članica komisije in je bila prav tako prisotna 
na sestanku: 

 Pravila šolskega reda – drži se jih premalo dosledno. Zapisana pravila pa člani komisije (in tudi 
starši) podpirajo.  

 Domače naloge: učenci jih delajo premalo, učitelji pa nimajo možnosti to sankcionirati. Starši bi 
morali biti tisti, ki otroku kontrolirajo ali otrok dela domače naloge. Prisotni člani Sveta staršev so 
ob tem pripomnili, da bi moralo biti ministrstvo za šolstvo tisto, ki bi dalo  točna navodila in pravila 
glede sankcij za primere, ko so učenci brez domačih nalog. 

 Predlog za novo šolsko leto: na uvodnem roditeljskem sestanku naj bi starši podali pisno izjavo, da 
so seznanjeni s pravili šolskega reda (objavljena so na spletni strani šole).  

 Razredniki bodo prvi šolski dan na razrednem sestanku učencem predstavili pravila šolskega reda. 
 
Sklep št. 3) Na uvodnem roditeljskem sestanku pedagoški delavci šole starše opozorijo na pomen 
doslednega pisanja in izpolnjevanja domačih šolskih nalog, predvsem zaradi zagotavljanja 
kvalitetnejše osvojitve obravnavane tematike in pridobivanja delovnih navad. Starše je potrebno 
opozoriti, da stalno opravičevanje otrok zaradi domačih nalog in neupravičene odsotnosti škodi 
otroku.  
Pedagoški delavci naj na uvodnem roditeljskem sestanku staršem predstavijo poudarke pravil 
šolskega reda.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

AD 5) 
 



 Ga. Katarina Jarc je povedala, da jih je razredničarka 6. c na roditeljskem sestanku tik pred sejo 
Sveta staršev opozorila, da se otroci pritožujejo , da jih v šoli  kot »c-jevce obravnavajo kot 
najslabše, in povprašala starše, ali otroci o tem kdaj potožijo doma. Večina prisotnih staršev na 
roditeljskem sestanku je potrdila, da so otroci o primerjavah z drugima dvema razredoma potožili 
tudi doma, zato so starši pozvali gospo Jarc kot predstavnico staršev 6. c, da o problematiki 
opozori  Svet staršev . 

 G. Poklukar Boštjan je pripomnil, da naj bi se take težave reševale znotraj razreda z razredničarko   
            in nato z ravnateljico, nikakor pa ne na sejah Sveta staršev, ker gre pri omenjeni problematiki                                

      predvsem za razne govorice, ne pa za utemeljena dejstva. 
 Predstavnica Sveta staršev (ga. Sergeja Pene Traven) je gospoda Poklukarja opozorila, da so o 

problematiki i oblikovanja 6. razredov  na sejah Sveta staršev govorili že  večkrat, še zlasti  o tem, 
da se ne upošteva želja otrok (s kom bi kdo želel biti v razredu) – tako da razredi  niso oblikovani 
glede na izražene želje, pač pa po nekih drugih kriterijih. 

 Ga. Jarc je gospodu Poklukarju pojasnila, da ne gre za razne govorice, ampak za preverjena 
dejstva. Na problem je starše opozorila sama razredničarka na roditeljskem sestanku. Glede na to, 
da vsi trije deležniki (učenci, starši in razredničarka) menijo, da je taka primerjava dosežkov in 
učencev med posameznimi oddelki nepotrebna in neprimerna, in tudi glede na dejstvo, da so o 
problemu učenci z razredničarko že večkrat govorili, starši pa so z razredničarko o njem obširno 
razpravljali na roditeljskem sestanku, smatra, da je bilo reševanje težav znotraj razreda že 
opravljeno.  Hkrati je še poudarila, da je kot predstavnica staršev oddelka dolžna Svetu staršev 
posredovati vse pripombe in predloge staršev, če jo starši za to soglasno zadolžijo na roditeljskem 
sestanku. 

  
g.Gregor Jarkovič je povedal, da se strinja s g.Poklukarjem in da predstavnici 6.c predlaga  
reševanje problema pri razredničarki in vodstvu šole.   

 Ga. Sergeja Pene Traven je povedala, da je nekaj članov komisije za šolsko prehrano zelo 
neaktivnih in bi bilo zaradi tega smotrno, da se oblikuje nova komisija.  

 
Sklep št. 4) Na prvi prihodnji seji Sveta šole se določi nove člane komisije za šolsko prehrano. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:                    Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                          Gregor Jarkovič 


