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   ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV, 

            ki je bil dne 22. 9. 2015 

   ob 17. uri v učilnici za geografijo, OŠ Zalog, Cerutova 7 

 

Sestanek je sklical: g. predsednik Dejan Garbajs 

 

Prisotni člani Sveta staršev:  

- priloga zapisnika 

 

Odsotni:  
- priloga zapisnika 

 

Ostali prisotni/povabljeni: g. Rajko Mahkovic, ravnatelj 

 

Dnevni red: 

 

1. Kratka predstavitev novih članov sveta 

2. Poročila  z roditeljskih sestankov 

3. Aktivnosti v zvezi z ASSLOŠ in ZASSS 

4. Predstavitev Letnega delovnega načrta 2015/2016 

5. Volitve predstavnika Sveta staršev v Svet šole 

6. Razno 

 

 

G. predsednik D. G. je vse prisotne pozdravil, se predstavil in najavil kratko predstavitev treh 

(3) novih članov Sveta staršev. To so člani iz 1. a, 1. b in 7. a razreda. 

 

Prisotnih je bilo 15 predstavnikov staršev posameznih razredov. 

 

K 1. 

 

Novi predstavniki staršev so se na kratko predstavili: 

- iz 1. a: ga. N.Š.  

- iz 1. b: ga. Z.S. in  

- iz 7. a: g. T. P. 

 

G. G. je povprašal prisotne predstavnike, če bi imel kdo komentar ali predlog na predlagani 

dnevni red. Nihče ni imel pripomb, zato je bil dnevni red soglasno sprejet. 

Pojasnil je tudi, da tokrat ni potrjevanja prejšnjih zapisnikov, ker so jih člani že potrjevali in 

sprejemali preko foruma. 

 

K 2. 

 

1. a 

Predstavnica razreda pove, da jim je razredničarka med drugim predstavila razne tečaje, 

interesne dejavnosti in delo v razredu. 

 

1. b  

Predstavnica razreda pojasni, da je bila staršem predstavljena ista vsebina kot staršem v 1. a 

razredu. 
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2. a 

Predstavnice tega razreda trenutno še ni bilo, zato je g. G., ki ima svojega otroka v tem 

razredu, pojasnil, da so govorili o letnem programu dela, o branju knjig pri bralni znački in o 

tem, da so v podaljšanem bivanju otroci tega razreda skupaj s še nekaj otroki iz drugega 

razreda. 

 

Ko je predstavnica tega razreda kasneje prišla, je omenila, da so se v razredu pogovarjali tudi 

o »varni šolski poti«, o kateri ni bilo kaj dosti pojasnjenega in objavljenega, da pa bo to 

omenila pod točko »razno«. 

 

2. b 

Predstavnik razreda pove, da jim je učiteljica pojasnila, da so otroci od lanskega leta zelo 

pozabili črke in da bo poudarek na tem delu z uvajanjem v branje. V podaljšanem bivanju je 

veliko učiteljev, ki se menjavajo, a je trenutno stanje dobro. 

 

Ob 17.10 pride na sejo predstavnica 2. a razreda, ga. L.M. Na sestanku je tako prisotnih 

16 članov Sveta staršev. 

 

3. a  
Predstavnica razreda pove, da je bila na sestanku odsotna, vendar pa bil prisoten njen partner. 

Govorili so o bralni znački, o roditeljskih sestankih, o pohodu za »Zlati sonček«, o udeležbi 

učencev na raznih tekmovanjih tekom leta … Pričakovali so več informacij o ocenjevanju, saj 

letos ne bo več opisnega ocenjevanja, ampak številčno. 

 

3. b 

Na sestanku je bil namestnik predstavnika tega razreda. Na roditeljskem sestanku so govorili 

o ocenah in programu dela ter o ekskurzijah. Starši niso zadovoljni s tem, da je skupina 

podaljšanega bivanja, ki jo obiskujejo njihovi otroci, sestavljena tako, da so v njej tudi učenci 

5. razreda. Prepričani so, da gre za preveliko starostno razliko med učenci. 

 

4. a 

Predstavnica tega razreda je bila odsotna. 

 

4. b 

Predstavnica razreda pove, da so predelali načrt dela za to šolsko leto. Tako kot že lansko leto 

se tudi letos pogovarjajo o tem, da bi imeli vaje za matematiko preko spletne učilnice. Ker je 

zadeva plačljiva, se starši še odločajo. Da bi učenci več brali, so starši prejeli list, na katerega 

vpisujejo, kdaj otrok bere.  

 

5. a 

Predstavnik razreda pojasni, da so učenci 5. a razreda letos na »stari« šoli in da se pojavljajo 

manjši problemi v zvezi s poukom zaradi prihajanja in odhajanja otrok na matično šolo. To 

urejajo in usklajujejo. Letos se seznanjajo s hitro poštevanko. 

 

 

5. b   
Predstavnica razreda pove, da jim je bil predstavljen načrt dela in da se v nekaterih točkah 

razlikuje od načrtovanega v 5. a razredu. Med drugim so dobili informacije, kdaj gredo otroci 

na tabor in kam. Problem tega tabora bo izpostavila pod točko »razno«. 
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6. a 

Predstavnica tega razreda je bila odsotna. 

 

Ga. O., ki je sicer predstavnica 8. b razreda, ima pa otroka tudi v tem razredu, pove, da je bilo 

staršem med drugim rečeno, da se od otrok s prehodom na predmetno stopnjo pričakuje in 

zahteva več.  

 

6. b 

Predstavnica pove, da jim je razredničarka razložila pravila v razredu in hišni red.  

 

7. a 

Predstavnik razreda pove, da so obravnavali plan dela za novo šolsko leto. Ker je nov član, ga 

zanima, zakaj je potrebno na sestanku Sveta staršev pojasnjevati, kaj so imeli na roditeljskih 

sestankih.  

G. G. pojasni, da se morebitne probleme v razredu izpostavi na takem sestanku z 

namenom, da se o tem seznani še ostale člane Sveta staršev.  

 

7. b 

Predstavnik pojasni, da so govorili o veliki gneči učencev v času kosila. Marsikateri učenec 

zaradi gneče ne utegne na kosilo, ker ima takoj po pouku druge obveznosti, ki pa bi jih ob 

čakanju na kosilo zamudil. V imenu staršev prosi, če bi se v zvezi s tem lahko kaj ukrenilo. 

G. ravnatelj pojasni, da je o tem že govoril z g. pomočnikom in vodjo kuhinje ter da se 

bo to skušalo, če bo le mogoče, rešiti. Opozoril pa je, da je prihod učencev na kosilo 

vezan na urnike in zaključek pouka, za kar pa je vprašanje, koliko se bo dalo 

spreminjati.   

8. a 

Predstavnik razreda pove, da so pregledali šolski koledar (ekskurzije …). Učiteljica je 

povedala, da se učenci premalo udeležujejo šolskih tekmovanj, da je preveč odsotnosti in da 

se zato na starše obrača s prošnjo, da v zvezi s tem pri svojih otrocih ukrepajo.  

 

8. b 

Predstavnica razreda pove, da so obravnavali plan dela, ekskurzije in tabore. Izpostavili so 

problem nakupa učbenikov. Starši bi želeli imeti obvestilo s strani šole/učitelja, kateri učbenik 

je priporočljiv za nakup, da si ga ne bi potem izposodili iz učbeniškega sklada. 

 

9. a 
Predstavnica razreda pove, da so govorili o šolski ekskurziji, ki naj bi bila zaračunana v dveh 

obrokih, o NPZ-jih v mesecu maju, plesnih vajah in valeti, ki naj bi bila v gostilni Štern, ter o 

končnem izletu v Gardaland.  

 

9. b 

Predstavnica razreda pojasni, da so obravnavali podobne teme kot v 9. a in da so jim bile 

predstavljene aktivnosti v zvezi z vpisom na srednje šole. Starši so v zvezi z valeto predlagali, 

da bi se izvedla v hotelu Plaza, vendar se o tem še dogovarjajo. 
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K 3. 

 

G. P.  novim članom obrazloži, da je član Aktiva svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol in 

tudi trenutni predsednik. Pove, da so imeli že sestanek z novo ministrico in se dotaknili teme 

učnih gradiv, NPZ-jev …  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) bo starše vključilo v delovanje 

različnih skupin za posamezna področja. Delovati bo pričela skupina za reševanje 

problematike v zvezi z učbeniki. Želijo, da se finančne obremenitve staršev za učna gradiva 

pričnejo zmanjševati, ne pa, da se zvišujejo. Glede učbenikov je bil predlog, da bi se za 

njihovo obrabo ponovno začela plačevati izposojevalnina.  

G. P. še pove, da je na spletno učilnico dal novice, ki jih člani Sveta staršev lahko preberejo in 

se tudi udeležijo razprave na temo NPZ-jev. Podajo lahko mnenja ali predloge.  

 

Na koncu je g. P. odprl razpravo na to točko dnevnega reda.  

 

Člani so v sklopu te točke obravnavali problematiko nošenja težkih šolskih torbic učencev. 

Pobuda staršev vseh ljubljanskih šol naj bi bila, da bi se naredila raziskava o tem, ali so  

delovni zvezki sploh potrebni in koliko njihova uporaba vpliva na bralno pismenost učencev.  

 

Člani so omenili še novice v zvezi s problematiko zlorabe otrok preko interneta. Policija je že 

naredila nekaj korakov za zaščito otrok v zvezi s tem, zdaj pa so na vrsti starši, da o tem 

ozaveščajo svoje otroke. Možnosti obveščanja preko šole so predavanja, ki jih šola za starše 

organizira na dan in v času tik pred roditeljskimi sestanki; žal pa je, kot kaže dosedanja 

praksa, udeležba s strani staršev premajhna. Sicer imajo tudi zaposleni na to temo vsako leto 

izobraževanja. 

 

K 4. 

 

Za uvod k tej točki g. G. pojasni, da člani Sveta staršev o LDN (Letni delovni načrt) ne 

odločajo in ga niti ne sprejemajo, da pa morajo biti o njem seznanjeni. Potrditi morajo le 

predstavljene nadstandardne programe. 

 

G. ravnatelj, R. M. za uvod poda navodila in obrazložitve novim članom Sveta staršev, kako 

se prijavijo na spletno učilnico in kako v njej sodelujejo. 

 

V nadaljevanju g. ravnatelj predstavi LDN 2015/2016. Pri določenih sklopih so se člani bolj 

podrobno ustavili in o tem razpravljali.  

 

V zvezi s predstavniki Sveta staršev je priimek predstavnice 1. a zapisan narobe, zato bo 

potreben popravek, manjkata tudi priimek in ime predstavnika 7. a razreda, ker je bil le-ta 

izvoljen na roditeljskem sestanku, ki je bil zaradi odsotnosti razredničarke izveden šele 21. 9. 

2015, tj. dan pred sejo Sveta staršev; nov predstavnik 7. a razreda zato še ni bil vpisan v LDN. 

Oba popravka bosta narejena. 

 

Eden od staršev je vprašal, ali že poteka zgodnje poučevanje angleškega jezika v 2. razredu? 

G. ravnatelj pojasni, da šola za ta predmet v letošnjem letu ni bila izbrana na razpisu, 

da pa je šola že v prejšnjih letih za ta predmet izobraževala našo zaposleno, go. 

Gabrijel, ki pa tega letos na njeno željo še ne bo poučevala zaradi prevelike 

obremenjenosti s svojim urnikom pouka. Šola je poiskala novega učitelja, ki prihaja iz 
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Jezikovne šole BIP d.o.o. in bo pričel s poukom prihodnji teden ali pa v začetku 

meseca oktobra.  

Na pripombo ge. U., v čem je smotrnost,  da je šola izobraževala svojega učitelja, zdaj pa 

najema zunanjega sodelavca, ki ga bo morala plačati posebej, g. ravnatelj odgovori, da to ne 

bo dodatno finančno breme za šolo, ker so sredstva zagotovljena s strani MIZŠ. 

 

Podaljšano bivanje na OŠ Zalog:  

- problematika razdelitve učencev v skupine OPB (oddelek podaljšanega bivanja) je 

odvisna od odobritve ur s strani MIZŠ za našo šolo, od pravil in normativov sestave 

oddelkov ter od obremenjenosti urnikov posameznega učitelja. 

 

Šolski časopis »Kristali«: 

- učenci v časopisu predstavljajo svoje pisne in likovne izdelke; 

- sestavi in oblikuje se v okviru Novinarskega krožka; 

- avtorji prispevkov dobijo en izvod časopisa na koncu šolskega leta na zgoščenki. 

Ga. A. F. meni, da je na šolski spletni strani dostop do časopisa premalo pregleden. Želeli bi 

ga namreč videti in prebrati tudi tisti starši in učenci, ki prispevka v šolskem časopisu sicer 

nimajo, a jih teme v njem vseeno zanimajo. 

 

G. G. g. ravnatelju postavi vprašanje, ali bo tudi letos predvidena ekskurzija za zaposlene OŠ 

Zalog? 

G. ravnatelj odgovori, da letos te ekskurzije ni predvidel in pojasni, da je v lanskem 

šolskem letu ta ekskurzija odpadla zaradi njegove velike bolniške odsotnosti. 

 

g. G. članom pojasni, da morajo glasovati o predstavljenih nadstandardnih programih v LDN 

2015/2016. 

Z dvigom rok, so člani glasovali o predstavljenih nadstandardnih programih. Glasovali so 

takole: 

 ZA: 16 članov 

           PROTI: 0 članov 

           VZDRŽAN: 0 članov 

 

Sklep 1 – Svet staršev je soglasno potrdil predstavljene nadstandardne programe v  

                 LDN 2015/2016. 

 

G. P. je predlagal, da se prihodnje leto že v LDN-ju označi, kateri programi so nadstandardni, 

da bo to bolje razvidno. Hkrati bi bilo treba pojasniti, zakaj se to potrjuje na Svetu staršev.  

  

G. R. je zanimalo, kako šola izbere določeno nadstandardno dejavnost. 

G. ravnatelj pove, da se tiste dejavnosti, ki se v preteklih letih izkažejo kot dobre, 

prenese v naslednje šolsko leto, druge pa glede na zanimanje učencev in ustreznost 

ponudnika. Šola vedno gleda na to, da so te dejavnosti za otroke vzgojne in poučne ter 

da ne služijo le zabavi učencev.  

 

G. P.omeni še, da se je pojavila ideja učiteljice D. G., da bi starše bolje povezali z 

delovanjem šole v okviru različnih druženj, iger, dejavnosti, v katerih bi sodelovali tako starši 

in učenci kot tudi zaposleni šole. Večina članov se je s tem strinjala, zato je bil podan predlog 

za organizacijo delovne skupine staršev, ki bi z go. G. imela sestanek na to temo. Za člana te 

skupine sta se javila ga. A. F. in g. L.   

 



 
 

Stran 6 od 7 

 

K 5. 

 

G. G. pojasni, da je enemu članu v Svetu šole potekel mandat in so zato potrebne volitve za 

izbor novega. Obrazložil je zakonska določila in pravila o volitvah za novega predstavnika 

Sveta staršev v Svetu šole. 

Za novega člana so predlagali g. G. Vsi so se s predlaganim strinjali. Drugih predlogov ni 

bilo.  

G. G. je kot edini predlagani član podpisal »izjavo« o strinjanju s kandidaturo.  

 

Sestavili so glasovnico z imenom in priimkom predlaganega kandidata ter jo 16-krat 

razmnožili, in sicer za vsakega prisotnega člana posebej.  

 

Nato so izbrali volilno komisijo, ki bo vodila volitve, v sestavi: 

 

- g. U. L. (predsednik), 

- ga. K. P. (članica), 

- ga. M. L. (članica). 

 

Člani Sveta staršev so se odločili za tajno glasovanje. 

 

Komisija je članom razdelila glasovnice. Predlagani član, g. G., ni glasoval. 

Ostali člani so glasovali za predlaganega kandidata tako, da so obkrožili zaporedno številko 

pred priimkom in imenom kandidata. Glasovnice so izpolnili in jih vrgli v skrinjico za 

glasovanje. 

Komisija je nato skrinjico odprla in preštela glasove. Ugotovila je naslednje: 

 

- glasovalo je 15 prisotnih članov Sveta staršev; vse glasovnice so bile pravilno izpolnjene;  

predlagani kandidat, g. D. G. je prejel vseh 15 glasov in bil s tem izvoljen v Svet šole. 

 

Izbrani kandidat za Svet šole, izvoljen izmed članov Sveta staršev, je s 15-imi glasovi dne 22. 

9. 2015 postal: 

 

1. D. G. 

 

 

K 6. 

 

G. G. je preletel točke zapisnika prejšnjega sestanka z namenom, da se ugotovi, katere zadeve, 

ki so bile omenjene, so realizirane in katere ne.  

 

Vzgojni načrt 

Med nerealiziranimi točkami je izdelava Vzgojnega načrta OŠ Zalog. Razloge za to je 

podal g. ravnatelj sam in obljubil, da bo Vzgojni načrt OŠ Zalog izdelan do konca leta 

2015. 

 

Seznam učbenikov, ki je na forumu, je tam zgolj zato, da se starši z njim seznanijo. 

Svet staršev seznama učbenikov za učbeniški sklad ne potrjuje in o njem ne odloča.  
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Ureditev seznama članov in dostopa do spletne učilnice Sveta staršev 

G. G. je šolo pozval, naj stare, neveljavne člane iz spletne učilnice Sveta staršev 

izbriše, nove pa doda. Go. A. naj se izbriše, ker ni članica Sveta staršev. Članico, ki je 

zapisana dvakrat, naj bo zapisana le enkrat. 

G. G. je povedal, da je za ureditev tehničnih in drugih zadev v zvezi s spletno učilnico 

Sveta staršev preko e-pošte zaprosil učitelja T. K., ki naj bi bil za to na šoli zadolžen, 

vendar ni bilo nobenega odziva in tudi ukrenilo se ni ničesar. Apelira na g. ravnatelja, 

da se to uredi.  

 

Stara šola 

G. ravnatelj na pritožbe staršev, češ da morajo prihajati k pouku iz stare šole na novo 

učenci in ne učitelj, odgovori, da bo tako ali tako pouk na stari šoli samo še letos. 

Prihodnje leto bo šola dobila prizidek in te problematike ne bo več. 

 

Ga. L. je sprožila razpravo o ne-varni šolski poti in kaj je v zvezi s tem ukrenila šola. Letos 

naj ne bi bilo ustreznih označb (trikotnikov) na določenih prehodih za pešce, ki jih je šola 

sicer postavila na začetku vsakega šolskega leta.  

G. ravnatelj pojasni, da je o teh zadevah že govoril z MOL-om in policijo, da pa imajo 

oboji drugačne poglede in pravila glede tega, kje v Zalogu poteka varna oz. ne-varna 

šolska pot.  

Dogovorjeno je, da bo g. ravnatelj ponovno opozoril na ta problem in znova podal 

predlog MOL-u, da preuči to problematiko in zanjo najde ustrezne rešitve.  

 

Ga. A. F. pojasni, da se staršem zdi letna šola v naravi v termah Ptuj (cca 190,00 €) predraga 

in apelira na g. ravnatelja, da preuči druge možnosti za izvedbo šole v naravi na morebitnih 

drugih lokacijah. 

G. ravnatelj pove, da šola ni dobila nastanitve v CŠOD Burja, ki bi bila bistveno 

cenejša, zato so se odločili za terme Ptuj. Nekaj sredstev je sicer financiranih s strani 

MIZŠ, vendar jih bo šola prejela šele v mesecu februarju. Obljubi, da bo pretehtal še 

druge možnosti in povprašal go. računovodkinjo o konkretnem izračunu in stroških za 

to šolo v naravi.  

 

Predstavnico 1. a razreda je zanimalo, če bi lahko bila šola zjutraj odprta vsaj pol ure prej.  

 G. ravnatelj odgovori, da to ni možno. 

 

 

 

Seja Sveta staršev je bila zaključena ob 20.45. 

 

 

 

Gradivo: 

- LDN 2015/2016 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta staršev 

Z.K.                                    D.G. 


