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Z  A  P  I  S  N  I  K  

 

4. seje Sveta staršev OŠ Škofljica, ki je bila dne 31. 05. 2018 ob 18. uri v učilnici 19 U 

(učilnica za gospodinjstvo) OŠ Škofljica, Klanec 5. 

 

Prisotni člani sveta:  

1. A – g. Damjan Zupančič, 1. B – ga. Urška Gojak Krivec, 1. D – ga. Janja Brolih Kralj, 1. M 

– ga. Andreja Vrečar Surina, 2. B – ga. Polona Petje, 2. D – ga. Danijela Lakner, 3. A – ga. 

Andreja Lovrenčič, 3. B – g. Mladen Stojanovič, 3. C – ga. Lea Novak, 3. D – g. Simon 

Ciperle, 3. L – g. Jernej Kopitar, 3. M – ga. Andreja Okorn, 3. N – g. Matjaž Hočevar, 4. B – 

ga. Jasna Knez, 4. C – g. Mitja Cimerman, 4. L – ga. Polona Gorše, 4. M – ga. Alenka Turk 

Ozimek, 5. A – ga. Lucija Pinterič, 5. B – ga. Ina Kreft Toman, 5. C – ga. Vesna Boh, 5. D – 

g. Damijan Nacevski, 5. L – ga. Tinka Lengar Bolješić, 5. M – g. Aleš Švigelj, 6. A – ga. Ana 

Trnavčevič, 6. B – ga. Karmen Fabjan, 6. C – ga. Tanja Krevh, 6. E – ga. Tanja Križman 

Vezočnik, 7. A – ga. Tatjana Adamič, 7. B – g. Klemen Čop, 7. C – ga. Janja Vidic, 8. A – ga. 

Alja Škibin, 8. C – ga. Alenka Bambič Rožman, 8. D – ga. Lea Janežič, 8. E – g. Edvard 

Pergar Konestabo, 9. A – g. Damjan Nebec, 9. B – ga. Mateja Ozmec, 9. C – g. Milan Knez, 

9. D – g. Janez Zaletelj. 

 

Ostali prisotni:   

G. Roman Brunšek (ravnatelj OŠ Škofljica), ga. Majda Golc (pomočnica ravnatelja),             

ga. Marjeta Stanko (pomočnica ravnatelja), Maja Steinman (poslovna sekretarka). 

 

Opravičeno odsotni člani sveta: 
2. A – ga. Polonca Murovec Godec, 2. L – ga. Albina Babic Marušic, 8. B – ga. Tina Kralj. 

 

Odsotni člani sveta: 

1. C – ga. Alisa Avšar, 1. L – ga. Anela Ramić, 1. in 2. Ž – ga. Mateja Lindič Nacevski, 2. C – 

ga. Mateja Veber, 2. M – ga. Barbara Štrekelj, 3. in 4. Ž – g. Igor Strlekar, 4. A – ga. 

Aleksandra Tratar, 6. D – ga. Alisa Avšar. 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne seje sveta staršev z dne 15. 3. 2018. 

3. Predstavitev delovanja šolskega parlamenta v šolskem letu 2017/18 

(predstavniki šolskega parlamenta in ga. Marjeta Stanko). 

4.  Kratka predstavitev realizacije letnega programa (g. Roman Brunšek, 

ravnatelj). 

5. Predstavitev in obravnava predloga cen delovnih zvezkov in drugih gradiv za 

šolsko leto 2018/19 (g. Roman Brunšek, ravnatelj). 

6. Predstavitev in obravnava predloga reševanja prostorske stiske in načrtovanje 

novega šolskega leta (g. Roman Brunšek, ravnatelj). 

7. Obravnava vzgojnega načrta OŠ Škofljica. 

8. Pobude, predlogi in vprašanja. 

 

Predsednik Sveta staršev OŠ Škofljica, g. Milan Knez, je pozdravil vse prisotne, g. ravnatelja, 

obe pomočnici ravnatelja, opravičil gospo Lucijo Erčulj, predstavil Majo Steinman, poslovno 

sekretarko, in pričel s sejo sveta staršev. 
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Ad 1) Obravnava in potrditev dnevnega reda 

 

Gospod predsednik Milan Knez je ugotovil, da je bilo vabilo in gradivo za svet staršev 

poslano pravočasno. Prebral je dnevni red in ga dal na glasovanje.  

 

Sklep št. 1.: Dnevni red 4. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/18 je bil soglasno sprejet 

in potrjen. 

 

Ad 2) Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne seje sveta staršev z dne 15. 3. 2018 

 

Gospod predsednik Milan Knez je člane povprašal o pripombah na zapisnik s 3. redne seje. 

Ker je ugotovil, da je nekaj pripomb, je pozval člane sveta k dopolnitvam. Predstavnica 8. A 

je pripomnila, da je na strani 12 napačno navedeno, da je nasprotovala predlogu, da pismo 

sestavi občina. Pojasnila je, da je imela samo pomisleke glede avtorja pisma staršev, saj je 

bila mnenja, da bi morali pismo napisati starši in ne občina, kot je tudi bil prvotni predlog v 

razpravi. Pojasnila je tudi, da predlaga spremembo zapisa na 13. strani v 8. odstavku, ki da ne 

povzema dovolj natančno razprave in bi zapisano lahko ustvarilo celo napačen vtis, kot da je 

napeljevala k neprimernemu ravnanju.  Opozorila je tudi, da je napačno zapisano, da se vsi 

ostali predstavniki sveta niso strinjali z njenim predlogom, saj so omenjenemu predlogu v 

resnici nasprotovali samo nekateri. Podala je konkreten predlog popravkov. Opozorila je tudi, 

da je na strani 13 napačno zapisano, da se je predstavnica 5. c ponudila, da sestavi pismo, saj 

naj bi to storila predstavnica 5.b. 

 

Predstavnica 5. C pa je prosila za popravek na strani 12 in 13, saj ni omenjala ministrstva, 

ampak je to omenila predstavnica 5. B oddelka. 

 

G. Knez je zagotovil, da se bodo popravki vnesli v zapisnik. Potem je predal besedo g. 

ravnatelju za kratek pregled realizacije predlogov s prejšnje seje. 

 

G. ravnatelj je podal nekaj kratkih odgovorov, potem pa pojasnil, da bodo bistveni odgovori 

podani in obravnavani v nadaljevanju seje skozi posamezne točke. Izpostavil je, da je občina 

uredila  krožni promet na parkirišču pri športni dvorani. Kar se tiče popoldanske malice v 

podaljšanem bivanju, je bilo urejeno že naslednji dan in ne bi smelo biti več težav, saj je 

malice (sadja in kruha) dovolj.   

 

G. Knez je predlagal v potrditev zapisnik 3. redne seje s podanimi pripombami. 

 

Sklep št. 2.:  Predstavniki v Svetu staršev OŠ Škofljica so soglasno potrdili zapisnik 3. 

redne seje z dne 24. 4. 2018. 

 

Ad 3) Predstavitev delovanja šolskega parlamenta v šolskem letu 2017/18 

 

Pomočnica ravnatelja na razredni stopnji, gospa Marjeta Stanko, je na kratko predstavila, kaj 

je otroški parlament. Povzela je da v njihovem parlamentu sodeluje 44 učencev od 6. do 9. 

razreda in se delijo na predstavnika, namestnika, člane in mentorje. 

Sledila je kratka predstavitev učencev, ki so predstavili svoje ideje in povzetke na temo Šolski 

sistem, ki so jih tekom leta obdelovali na sestankih otroškega parlamenta. Pri tem so 

opozorili, da se bodo navedeni temi posvečali dve leti in da bodo svoje ugotovitve predstavili 

tudi učiteljem na pedagoški konferenci v oktobru. 
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G. ravnatelj je komentiral, da se s predstavniki strinja v marsikateri navedbi in da jih bo 

podprl tudi na konferenci za učitelje. Na kratko pove, da so na šoli gostovale učiteljice s 

pomočnico in ravnateljico s šole iz Helsinkov s Finske, ki so predstavile njihov šolski sistem 

in predvsem različne načine učenja. Meni, da je njihov sistem dober, a ga je zelo težko 

prenesti v slovenski način razmišljanja, v odnos do osebne odgovornosti in seveda v 

zastavljen šolski sitem. Omenil je tudi gostovanje učiteljev in učencev iz Srbije in njihov 

pogled vzgojo in izobraževanje. G. ravnatelj je poudaril, da na OŠ Škofljica težko spreminjajo 

sistem, lahko pa marsikaj izboljšajo na šoli, če se zavedajo težav oz. iščejo rešitve za navedbe, 

ki so jih izpostavili predstavniki.  

 

Predstavnica 5. A je učence pohvalila. 

Predstavnica 1. B pa jim je čestitala za samozavest, nastop in pogum. 

Predstavnik 3. L je poudaril, da ga je presenetila korektnost otrok, da govorijo in se zavedajo 

nasilja in problemov na šoli. Želi jim, da s tako korektnostjo nadaljujejo, saj bodo samo tako 

napredovali.  

Predstavnica 8. C je pohvalila predstavitev in retoriko učencev. Poraja pa se ji vprašanje, ali 

so pri likovni vzgoji »umetniki«, ki risbi dodajo svoj pečat, zato slabše ocenjeni. Otroci 

odgovorijo, da to gotovo ne. Ga pa le redki dodajo, saj učitelji natančno povedo, kaj in kako 

morajo narisati, katere barve morajo uporabljati, čeprav si sami želijo mnogo več svobode pri 

ustvarjanju.  

Predstavnica 7. C razreda je tudi čestitala učencem in jim zaželela, da se s takim pogum 

predstavijo tudi učiteljem, saj so vendar učitelji gospodarji v učilnici in oblikujejo pouk ter 

odnose, zato upa, da jim bodo prisluhnili. 

 

Ad 4) Kratka predstavitev realizacije letnega programa 

 

Gospod predsednik Milan Knez je nadaljeval s 4. točko dnevnega reda. Besedo je predal g. 

ravnatelju. 

 

G. ravnatelj je povedal, da poteka realizacija letnega programa v skladu z letnim delovnim  

načrtom. Omenil je, da pri obveznih izbirnih predmetih nekaj učencev nedovoljeno manjka, 

vendar so sedaj, ko se približuje konec šolskega leta, prisotni, še posebej pri predmetu 

računalniška omrežja, saj drugače ne bodo pridobili dovolj ocen. Učence, ki težko dosegajo 

minimalne standarde ali imajo težave z razumevanjem snovi, redno vabijo k dopolnilnemu 

pouku. V pomoč so jim tudi tutorji. Določene težave se pojavljajo pri pridobivanju ocen, saj 

učenci, ki imajo statuse ali dodatno strokovno pomoč, preveč odlašajo z ustnim ocenjevanjem 

sedaj pa se ocenjevanje zgosti, in to predstavlja za posazenike velik napor.  

 

Na položnicah za maj bodo visoki zneski, saj se v večini razredov zaradi nacionalnega 

preverjanja znanja, izvajajo dejavnosti ob pouku. Pri nacionalnem preverjanju znanja 

potrebujejo veliko učilnic za učence 6. in 9. razreda, zato morajo za ostale učence organizirati 

dejavnosti ob pouku izven šole; zasedejo tudi vsa možna igrišča. Zimska šola v naravi in 

tabori so bili izvedeni po planu, trenutno se odvija letna šola v naravi za prvo skupino v 

Pacugu ter naravoslovni tabor za 4. razrede v Vratih. Vodji se javljata vsak dan in poročata o 

dogodkih, programu ter počutju učencev. Izvedeni so bili tudi tabori za nadarjene z izjemo 

gledališkega, saj letos gledališka skupina Pobarvanka ne pripravlja nove predstave. So se pa 

na odru predstavili učenci predmetne stopnje z igro Obtoženi volk v režiji Polonce Košir.  
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Dejavnosti se zaključujejo, veliko je bilo tekmovanj, na katerih so se posamezniki odlično 

odrezali. Tako bodo vsem dobitnikom srebrnih in zlatih priznanj podelili simbolične nagrade 

na zaključni prireditvi. 

 

Poudaril je, da je zelo ponosen tudi na vse dobre športne dosežke oz. na športnike. Tako je 

izpostavil 2. in 1. mesto učencev, ki nastopajo v okviru ŠD Škofljica,  na zaključnem turnirju 

v rokometu. Z veseljem je čestital državnim prvakom in podprvakom.  

Beseda je nanesla še enkrat na nacionalno preverjanje znanja, kjer je g. ravnatelj zelo pohvalil 

devetošolce oz. njihov odnos do pisanja, ni pa govoril o rezultatih. Zelo pa je bil razočaran 

nad več kot 30 šestošolci, saj so kljub mnogim navodilom (pisnim in osebnim) na preverjanje 

prišli nepripravljeni (brez svinčnikov, šestil in ravnil). Zadnje minute so iskali dodatne 

pripomočke, saj so nadzorni učitelji npr. razdelili vsa šestila, ki so jih imeli pripravljena, in 

teh res ni bilo malo. Prav tako nekateri učenci kljub celo podaljšanemu času pisanja že po pol 

ure prenehajo z reševanjem testa, ker se jim preprosto ne da. 

 

Predstavnik 9. D je menil, da so bili učenci 9. razreda dobro pripravljeni, korektni in da bodo 

tudi rezultati dobri. G. ravnatelj je povedal, da ima neuradne rezultate na mizi, a bo počakal 

na rezultate RIC. Težko pa sprejme dejstvo, da je skupno povprečje testa iz slovenskega 

jezika v slovenskem povprečju tako nizko.  

 

Predstavnik 5. M je izpostavil, da ga  skrbi način ocenjevanja, saj kot je sam pregledal test in 

vrednotenje matematike, učenci na sporni način izgubljajo točke. G. ravnatelj mu je pritrdil, 

da ima podoben občutek tudi pri slovenskem jeziku in da se tukaj njegova pričakovanja in 

sam način sestave testa, precej razlikujeta.   

Predstavnica 4. B je vprašala, kaj če učenci ne pišejo NPZ, če so kakšne posledice. 

Pomočnica ravnatelja za predmetno stopnjo gospa Majda Golc ji je odgovorila, da posledic ni, 

je pa zakonsko predpisana obvezna udeležba. 

 

G. ravnatelj je omenil Finsko in povezavo, ki jo je ustvarila naša šola, saj se dogovarjajo za 

skupni projekt za 5. ali 4. razrede, tako naše kot njihove, govorili so o izmenjavah in 

komuniciranju v angleškem jeziku. Za učence iz Beograda se je še enkrat zahvalil vsem 

staršem, ki so gostili otroke, in povedal, da je bil sam projekt odgovoren in naporen, a ima 

svojo vrednost. Pohvalil je pripravljenost za sodelovanje tako učiteljev kot staršev ter 

izpostavil sproščenost učiteljev iz OŠ Branko Radičević, saj so popolnoma zaupali 

gostiteljem. Neprijeten dogodek se je zgodil nekaj dni po odhodu gostov, saj sta na vratih PŠ 

Lavrica ostala napisa v finščini in srbščini. Slednji je nekoga tako zmotil, da se je verbalno 

znesel nad čistilko in grozil, da bo dal – po njegovem mnenju sporni napis – v medije. G. 

ravnatelj pa je kljub temu prepričan, da so z gostovanjem otrok naredili velik korak k strpnosti 

in medsebojnemu spoznavanju različnosti. 

 

V nadaljevanju je g. ravnatelj spregovoril o izvajanju Vzgojnega načrta šole. 

 

Predstavnica 4. B je vprašala, kaj konkretno pomeni motenje pouka. G. ravnatelj ji je 

odgovoril, da učenec govori med poukom, daje nepotrebne pripombe, moti druge učence pri 

pisanju, zavira razumevanje in jemanje snovi.  

G. ravnatelj je povedal, da se pojavljajo tudi posamezni primeri, sicer so zelo redki,  ko učenci 

ogrožajo svojo in tujo varnost.  

Predstavnico 4. B je zanimalo,  kako se v teh konkretnih primerih odzivajo učenci in ali se 

vedenje izboljšuje.  G. ravnatelj je odgovoril, da v teh primerih reagira razrednik, opravi 

razgovore, svetuje, pokliče starše ali podobno. Prav tako sodeluje tudi svetovalna služba,  ki 
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se pogovori z učenci, gre v oddelek, izvede razredne ure, dogovorijo se za vzgojno ukrepanje. 

Predstavnica 4. B je želela vedeti, kako svetovalna služba izve za nasilje, ali otroci sami 

povedo. 

G. ravnatelj pove da obstaja več načinov. V primeru fizičnega nasilja je vse lažje, saj se hitro 

izve in se konflikt takoj začne reševati. Včasih pride do informacij sam g. ravnatelj, ko pride v 

oddelek, in se začnejo razpletati kakšne zgodbe. Nekateri učenci sami pristopijo do 

razrednika, učitelja ali pridejo v šolsko svetovalno službo in povedo za svoj primer ali 

opozorijo na dogajanje, ki je povezano s sošolcem. Tukaj so klici ali pošta staršev.    

Predstavnica 4. B je vprašala,  ali učitelji opazijo vedenjske spremembe.  

G. ravnatelj je pojasnil, da so nekateri učitelji oz. razredniki zelo občutljivi, previdni, in hitro 

opazijo spemenjena dejanja ter nanja opozorijo svetovalno službo ali starše. To je sicer lažje 

na razredni stopnji. 

 

Predstavnica 6. A je povedala, da bi morala svetovalna služba o dogodkih, rezultatih 

pogovorov in o spoznanjih obvestiti starše, saj so otroci različni. Nekateri se zaprejo vase in 

tudi če starši želijo rešiti kakšno težavo ali pomagati,  ne morejo, ker tega ne vedo.  

 

G. ravnatelj odgovori, da imamo zaposleni samo dve in pol svetovalni delavki, kar je 

preprosto premalo za vse različne svetovalne storitve za toliko učencev.  

Predstavnik 5. A predlaga, da se denar za dodatno strokovno svetovalno  pomoč vzame iz 

šolskega sklada, če je mogoče. 

 

Predstavnica 4. B je dodala, da bi bilo dobro, da bi razmišljali in reševali v naprej in ne bi 

samo gasili požarov. G. ravnatelj odgovori, da se poskuša marsikaj narediti, da pa morajo 

pomagati tudi starši, saj sami ne zmorejo vsega. Če otrok ne pove staršem, bodo v šoli toliko 

težje opazili otrokove težave. Ko se začnejo pogovarjati z učenci, opazijo, da ni dovolj od 10 

do 20 minut, ampak potrebujejo najmanj uro do dve.  

Predstavnica 6. C je opozorila na problem pri razredničarki, ki uči šport in poučuje samo 

fante, deklet pa ne pozna. Meni, da razredne ure niso dovolj za pogovarjanje in spoznavanje. 

G. ravnatelj ji je pritrdil, da je to določena težava in da se isto dogaja tudi pri razrednikih, ki 

učijo tehniko ali izvajajo pouk, ki poteka le v skupinah, vendar je tudi število učiteljev, ki so 

lahko razredniki v nekem oddelku glede na poučevanje posameznih predmetov, omejeno. 

Gospa Majda Golc je dodala, da na predmetni stopnji razredniki ne morejo opaziti vseh 

sprememb pri učencih, saj je ena šolska ura premalo, zato apelirajo, da več povedo učenci 

sami.  

Predstavnica 2. B je še omenila, da so bili starši presenečeni, da učencev v zimsko šolo v 

naravi ni spremljala razredničarka, ki je prav tako učiteljica športa.  

Predstavnik 3. L je pojasnil, da se zaveda kompleksnosti zadev in da bo vedno več padalo na 

starše. Meni, da morajo starši vsekakor bolje poznati svoje otroke kot učitelj, vendar brez 

sodelovanja obeh se nekatere stvari ne bodo rešile. Predlaga, da če ne bo sistemskih rešitev, se 

bomo morali lotiti sprememb sami – v sodelovanju šole in staršev. Njegovo mnenje je, da 

lahko učitelj bolje spozna učence tudi preko staršev. Gospa Majda Golc je odgovorila, da na 

predmetni stopnji starši ne prihajajo v šolo, se ne pogovarjajo z učitelji, so manj odzivni. 

Mnogi se odzovejo samo na osebno povabilo v šolo.  

Predstavnik 3. L se strinja, da sistema ne morejo rešiti, zato pa je zelo pomembna pravočasna 

in ustrezna komunikacija.  

G. ravnatelj je predlagal, da starši, ki bi se želeli temeljiteje pogovoriti z učiteljem o učencu, 

izberejo raje dopoldanske govorilne ure, ko je več časa.  

Predstavnica 6. A je razložila, da si mora za dopoldanske govorilne ure vzeti dopust, čeprav je 

dopust mišljen za to, da ga starši preživijo z otroki, zato bi potrebovali več popoldanskih 
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govorilnih ur, ki pa jih ni. G. ravnatelj je odgovoril, da so lahko govorilne ure izjemoma tudi 

popoldan, da jih je izvedel že marsikateri učitelj in tudi on,  vendar da morajo starši poklicati 

in se z učiteljem dogovoriti za uro. 

Predstavnika 7. b je zanimalo, kako starši reagirajo ob ravnateljevem klicu v primeru 

učenčevih težav ali kršenja šolskih pravil. 

G. ravnatelj je pojasnil, da je imel v času statusa ravnatelja samo eno slabo izkušnjo, kjer  ni 

bilo pravega razumevanja in sodelovanja, drugače pa so pogovori večinoma korektni, 

spoštljivi in se razvijajo v smeri reševanja in ukrepanja in ne nepotrebnega obtoževanja in 

iskanja opravičil. 

 

Gospod predsednik Milan Knez je označil temo za zelo zanimivo. Sam meni, da morajo starši 

začeti pri sebi in ne vsega pustiti in prenesti na šolo. Zaveda se, da so starši utrujeni, ko se 

vrnejo domov, pa vseeno si morajo vzeti čas za svoje otroke.  

 

Ad 5) Predstavitev in obravnava predloga cen delovnih zvezkov in drugih gradiv za 

šolsko leto 2018/19 

 

Gospod predsednik Milan Knez preide na 5. točko dnevnega reda in preda besedo ravnatelju. 

G. ravnatelj je razložil, da so predstavniki dobili gradivo z navedenimi delovnimi zvezki in 

cenami. Žal je sistem takšen, da delovne zvezke predlagajo učitelji, ki so po besedah 

ministrice pri tem avtonomni, obenem pa daje svet staršev mnenje k skupni nabavni ceni 

delovnih zvezkov in gradiv. G. ravnatelj je predlagal, da predstavi gradiva in cene po 

razrednih. 

Predstavnik 3. B je pripomni, da je za 3. razred zopet predlagan delovni zvezek za angleščino 

in da je proti temu, saj je cena le-ta takšna, kot polovica vsega ostalega gradiva. 

Predstavnica 3. A pa je omenila, da naj se ne dogaja, kot se je letos, ko je bil delovni zvezek 

za angleščino priporočljiv, vendar je učiteljica vseeno pritiskala na učence, da naj ga starši 

kupijo.  

Predstavnik 5. M je povedal, da starši praktično ne odločajo o ničemer in da je to neumnost v 

sistemu.  

 

G. ravnatelj je pojasnil, da za prvi razred starši ne kupujejo gradiv, saj jih dobijo učencu v šoli 

brezplačno.  

 

1. RAZRED 

 Priporočeno (ni v skupni ceni):  

Računanje je igra, Antus.  

Stroški za likovni material – 5 €. 

SKUPNA  

CENA  

43,60 

Starši ne plačajo delovnih zvezkov in zvezka za opismenjevanje. Učenci to prejmejo v šoli. 

 

2. RAZRED 

 Priporočeno (ni v skupni ceni):  

Računanje je igra, Antus. 

Stroški za likovni material – 5 €. 

SKUPNA  

CENA  

46,60 

 

Gospod predsednik Milan Knez da na glasovanje predlog cen za 1. in 2. razred.  Predlog 

je sprejet.  

 

G. ravnatelj je nadaljeval s predstavitvijo za 3. razrede.  
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Predstavnik 3. B je predlagal, da se da delovni zvezek za angleščino ven.  

Predstavnica 4. B je vprašala ravnatelja, kakšno je njegovo mnenje. G. ravnatelj ji je dgovoril, 

da na to vprašanje težko odgovori, saj ne more soditi delovnega zvezka za razredno stopnjo in 

še nagleščino.  

Predstavnik 3. N je povprašal, kaj na to porečejo učitelji. G. ravnatelj je odgovoril, da so mu 

učiteljice argumentirale uporabo in da so mnenja, da je delovni zvezek v korist učencem, saj 

se razne kopije izgubijo. Poleg tega imajo učenci določen sistem.   

Predstavnik 3. B je mnenja, da ne potrebujejo ravno navedenih delovnih zvezkov, saj 

obstajajo druge založbe.  

Predstavnica 5. D je vprašala,  ali so ti delovni zvezki samo z nalepkami ali ponujajo kaj več, 

Predstavnik 5. M je mnenja, da delovni zvezki podpirajo boljše znanje, da je proti 

fotokopiranju delovnih zvezkov, saj to deluje in zgleda zelo neurejeno, da podpira učitelje in 

njihove predloge in nima veze ali je 5 € več ali manj.  

Gospod predsednik Milan Knez se strinja s predstavnikom 5. M razreda. Počasi zaključi 

razpravo in da predlog za 3. razred na glasovanje. 

 

3. RAZRED 

Priporočeno (ni v skupni ceni):  

- Računanje je igra, Antus – dogovor z razredničarko.  

- Za predmet angleščina - First explorers 2, cena 19,50. 

Stroški za likovni material – 5 €. 

SKUPNA  

CENA  

49,00 

 

Gospod predsednik Milan Knez da ravnateljev predlog na glasovanje. Predlog je sprejet 

s petimi glasovi proti. 

 

Za 4. razrede g. ravnatelj pojasni, da priporoča ceno, ki je navedena, ker v tem primeru bi  

učiteljice rade zamenjale delovni zvezek za matematiko.  

 

4. RAZRED 

Priporočeno (ni v skupni ceni):  

- Računanje je igra, Antus – dogovor z razredničarko.  

Stroški za likovni material – 5 €. 

SKUPNA  

CENA  

66,55 

 

 

Gospod predsednik Milan Knez da ravnateljev predlog na glasovanje. Predlog je 

sprejet. 

 

Pri 5. razredih je g. ravnatelj povedal, da bi učiteljice raje imele za matematiko učbenik kot 

delovni zvezek, vendar ga verjetno ne bodo mogli dati v učbeniški sklad. Če pa bo to uspelo, 

potem se delovni zvezek za matematiko izpusti, saj ga namedomesti učbenik. V tem primeru 

cena pade, starši pa bodo pravočasno obveščeni.   

 

5. RAZRED 

Stroški za likovni material – 5 €. 

 

SKUPNA  

CENA 

65,40 

 

Gospod predsednik Milan Knez da predlog na glasovanje, ki je soglasno sprejet. 

 

Pri 6. razredih g. ravnatelj opozori na učbenik za delovni za angleščino, ki se pojavlja kot 

priporočeno gradivo vse do 9. razreda.  



     Osnovna šola Škofljica   

Šolsko leto 2017/18                                                                                                                 8 

 

 

 

 

 

 

6. RAZRED 

Priporočeno (ni v skupni ceni):  

- ZNAM ZA VEČ. Slovenščina 6+, priprava na NPZ, ROKUS  

 KLETT, cena: 6,85 €.  

- T. Hutchinson: PROJECT 1, FOURTH EDITION, učbenik 

za angleščino, založba MKT, cena: 19,90 € 

- ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, MKZ, 

cena: 34,96 €.  

Stroški za likovni material – 5 €. 

SKUPNA  

CENA  

96,45 

 

 

Gospod predsednik Milan Knez poda predlog na glasovanje, ki se sprejme. 

 

G. ravnatelj je opozoril še na posamezne spremembe, ki veljajo od 7. do 9. razreda.  

  

7. RAZRED 

Priporočeno (ni v skupni ceni): 

- T. Hutchingson: PROJECT 2, FOURTH EDITION, učbenik 

za angleščino, MKZ, cena: 19,90 € 

Stroški za likovni material – 5 €. 

SKUPNA  

CENA  

85,20 

 

8. RAZRED 

Priporočeno (ni v skupni ceni): 

- T. Hutchingson: PROJECT 3, FOURTH EDITION, učbenik 

za angleščino, MKZ, cena: 19,90 €. 

Stroški za likovni material – 5 €. 

SKUPNA  

CENA  

68,65 

 

9. RAZRED 

Priporočeno (ni v skupni ceni): 

- ZNAM ZA VEČ. Slovenščina 9+, priprava na NPZ, ROKUS  

 KLETT, cena: 6,85 €.  

- T. Hutchingson: PROJECT 5, FOURTH EDITION, učbenik 

za angleščino, MKZ, cena: 19,90 € 

Stroški za likovni material – 5 €. 

SKUPNA  

CENA 

70,60 

 

Gospod predsednik Milan Knez da na glasovanje predloge za 7.,  8. in 9. razrede. 

Predlog je bil soglasno sprejet.  

 

G. predsednik sveta staršev da na glasovanje še skupno nabavno ceno vseh gradiv za šolsko 

leto 2018/19. 

 

Skupna nabavna cena delovnih zvezkov in gradiv za obvezne predmete (brez obveznih in 

neobveznih izbirnih predmetov ter priporočenih gradiv) je 548,45 €. 
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Sklep št. 5.: Predlog skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih gradiv za šolsko 

leto 2018/19 je bilo soglasno sprejet. 

 

Ad 6) Predstavitev in obravnava predloga reševanja prostorske stiske in načrtovanje 

novega šolskega leta 

 

Gospod predsednik Milan Knez prične s 6. točko dnevnega reda in ob tem doda, da je to zelo 

vroča tema in preda besedo g. ravnatelju. 

G. ravnatelj pove, da o številkah učencev po oddelkih ne bo govoril podrobneje, saj so le-te 

navede v tabeli, vendar pa je možnost spreminjanja, saj so vpisi in izpisi sedaj zelo aktualni. 

Pri oblikovanju oddelkov je posebno vprašljivo število učencev v bodočem 5. razredu. V tem 

trenutku lahko ob prihodu učencev s PŠ Želimlje oblikujejo tri oddelke, ki pa so nad 

normativom (27+30+29 učencev). V primeru, da se vpišeta še dva učenca, je potrebno 

oblikovati štiri oddelke, kar pa v dani situaciji ni najbolje. Za 8. razred so glede na število 

učencev  tem trenutku predvideni štirje oddelki. Ker so bile slišane opazke, da se ta razred ni 

delil, ker je v njem ravnateljeva hči, je g. ravnatelj jasno povedal, da so delitev že večkrat 

napovedali, da pa so se potem številke tako spreminjale, da tega niso mogli izvesti. V 

zadnjem letu pa se je potem dogodilo, da so prišli dodatni vpisi ob koncu avgusta, ko je 

prepozno za spreminjanje urnika in celotne organizacije. Sam pa je še vedno mnenja, da je 

delitev tako velikih oddelkov nujna in koristna.   

 

Tudi številke vpisanih učencev na podružnicah povzročajo stres. Na PŠ Lavrico je vpisanih 

270 otrok; za prvošolčke so razpisani trije močni oddelki. Žal pa je na PŠ Želimlje situacija 

slabša, saj se manjša število učencev in je vprašljiva organizacija oz. izvedba pouka. Več bo 

znanega po zaključni prireditvi na PŠ Želimlje. Najslabša pa je situacija na matični šoli na 

Škofljici, kjer zaradi povečanja števila učencev primanjkuje učilnic za izvedbo pouka na 

predmetni stopnji. Tako potrebujejo sedaj tri normalno velike učilnice (64 m²), da bodo lahko 

speljali pouk. Zaradi tega so sprejeli odločitev, da se bodo z matične šole  na PŠ Lavrica 

vozili učenci bodočega petega razreda, ki so glede na starost najbolj samostojni, lahko 

samostjno uporabljajo avtobusni prevoz, pouk zanje je mogoče organizirati na PŠ Lavrica. 

Pred tem je še enkrat navedel vse možnosti reševanja prostorske stiske.   

 

Pogoj za prevoz učencev na PŠ Lavrica je dokončanje učilnic v 2. fazi gradnje na Lavrici. 

Trenutno je na portalu razpis za dokončanje gradbeniško-obrtniški del, ki se zaključi 15. 

junija. V razpisu je za dokončanje del določen 20. 8. 2018, kar pomeni, da ostaja 10 dni, da 

učilnice opremimo ter speljemo vse upravne postopke. Pri tem je potrebno pridobiti tudi 

uporabno dovoljenje. V primeru, da se to ne uredi do 1. 9. 2018, se lahko za nekaj dni 

načrtujejo tudi dejavnosti ob pouku, ki potekajo izven šole.  

 

G. ravnatelj je povzel tudi pogovor, ki ga je opravil na MISŽ v torek, 15. 5. 2018. Dobil je 

zagotovilo podpore pri samem financiranju organizacije in možnost posameznih specifik pri 

izvedbi jutranjega varstva, podaljšanega bivanja ter izvedbe neobveznih izbirnih predmetov. 

Ne more pa MISŽ pomagati s sredstvi pri gradnji in opremljanju šole ter pri izgradnji 

telovadnice. Po njihovem je to v pristojnosti občine. 

   

Po pogovoru z ravnateljem Gimnazije Želimlje lahko v skrajni sili računajo na dve manjši 

učilnici, če bi bilo potrebno vanje namestiti učence s PŠ Želimlje, da bi tako za učence 

matične šole pridobili dve večji učilnici na PŠ Želimlje. Ampak to pomeni, da imajo na voljo 

samo dve učilnici in ne treh, kot jih potrebujejo.  
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O sami organizaciji pouka za bodoče učence petega razreda bo g. ravnatelj več spregovoril na 

roditeljskem sestanku 13. 5. 2018. Tako je izpostavil predvsem težave s prevozom zaradi 

prometne gneče. Druga težava je izvajanje pouka športa, saj telovadnice na PŠ Lavrica ni.  

Interesne dejavnosti na PŠ Lavrica bi prilagodili, športne dejavnosti na PŠ Škofljica pa 

prestavili v čas okrog 13.30, da bi se jih lahko po želji udeležili petošolci, ki bi se vrnili z 

Lavrice. Drugače bi se otroci na OŠ Škofljica vračali organizirano po 15. uri in bi se potem 

vključili v PB na Škofljici, tako da bi jih lahko starši prevzeli na Škofljici ali pa bodo učenci 

odšli domov. Za NIP se bodo še dogovorili, da jih bodo lahko izvajali na Lavrici.  

 

Predstavnica 3. C razreda je na ravnatelja naslovila vprašanje, kako se lahko starši uprejo in 

rešijo otroke, da ne bodo hodili na Lavrico. Trdi, da so starši pošteni in korektni in zato želi 

vedeti, kaj lahko naredijo, da bodo učenci 5. razreda ostali na matični šoli.  

G. ravnatelj je odgovoril, da se starši lahko uprejo, vendar pa sam ne vidi druge rešitve, kot 

prevoz učencev na PŠ Lavrica. Seveda je vprašanje, kateri učenci se bodo vozili. Če bi 

navedli 4. razred, bi se pa uprli ti starši. Sam pa v tem trenutku druge rešitve žal ne vidi. Kot 

je bilo večkrat povedano, je odgovoren za organizacijo pouka. Možnosti, ki jih ima, pa je vse 

predstavil na svetu staršev v marcu.    

Predstavnica 1. B je zaskrbljeno omenila, da je zasledila, da bo leta 2025 število prebivalcev v 

Občini Škofljici naraslo na 20.000 in zato bi po logiki morali zgraditi še enkrat toliko učilnic, 

kot jih imajo. 

 

G. ravnatelj je pojasnil, da je zato nujno popolna devetletka na Lavrici. Če bi bila že sedaj 

postavljena, bi bile težave manjše. 

Predstavniki so predlagali, da bi združili več učencev v posamezni oddelek. 

 

G. ravnatelj je povedal, da so normativi jasni – 28 učencev oz. skrajno 30. Poleg tega je na OŠ 

Škofljica kar nekaj manjših učilnic, ki ne morejo sprejeti niti 28 učencev. Takšne so npr. 

učilnice sedanjega 5. a, 5. c in 5. d oddelka.   

 

Starši so povprašali tudi, glede prevoza otrok in pridobitev urbane, za otroke ki živijo Pod 

Strahom…. Za 1. razrede so predlagali, da otroke pripeljejo starši sami tako v šolo, kot iz nje. 

(nekdo) predstavnik je predlagal da se šola obrne na MIZŠ s predlogi, da se zgradi več učilnic 

in da naj MIZŠ sofinancira. Ob tem je ravnatelj odgovoril, da MIZŠ je do leta 2010 MIZŠ 

financiralo, vendar pa tega ne počnejo več. Ob tem je predstavnica 1. B še pripomnila, da 

letos rešujejo 2 učilnici, vendar bodo naslednje leto morali reševati 5 učilnic. 

 

Predstavnica 4. B je predlagala, da se na Lavrico vozi otroke iz 1. razreda, saj jih morajo 

voziti starši. Poleg tega so ti učenci manj aktivni, ne potrebujejo telovadnice in športa, kar se 

ji zdi za učence petega razreda nujno potrebno.   

Na to je odgovorila predstavnica 6. L, ki je opozorila, da sta na PŠ Lavrica že dva oddelka 5. 

razreda, ki že to leto nista imela možnosti telovaditi v telovadnic. Na njih se pa kar pozabi. 

 

Predstavnica iz 4. B je povprašala,  ali bo pouk organiziran tako, da bodo imeli učenci 

zagotovljene takšne prevoze, da bodo čim manj čakali.  

G. ravnatelj je odgovoril, da se bodo zelo potrudili in poskušali v dogovoru z občino in LPP 

prevoze smiselno povezati, da bodo učenci zgubljali čim manj časa. Prav tako bodo lahko 

učenci na OŠ Škofljica, če jih bodo pripeljali starši prej, počakali v avli. 

Predstavnica 6. C je povprašala še glede železniške postaje, če je možnost, da bi se učenci 

vozili z vlakom, saj bo sedaj narejena železniška postaja na Lavrici.  
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G. ravnatelj je odgovoril, da bi v tem primeru verjetno morali spremljati učence od avtobusne 

postaje oz. šole do železniške postaje. Poleg tega je tu kar nekaj poti, pa še jutranj gneča na 

cesti.  

Predstavnik 4. C je bil mnenja, da je bilo dovolj povedanega o tej temi, podrobnejši odgovori 

pa bodo podani 13. junija na roditeljskem sestanku.  

Predstavnik 3. N je dodal, da bi bilo mogoče lažje, če bi videli šolo na Lavrici. 

Predstavnik 4. C je vprašal ravnatelja, če je to izvedljivo. G. ravnatelj je odgovoril, da je 

roditeljski sestanek na Lavrici izvedljiv. 

Predstavnica 5. A je predlagala, da se je potrebno obrniti na MIZŠ, medije in da bi tako 

ustvarili določen pritisk. 

Predstavnica 1. B je predlagala dodaten pritisk na občino in MIZŠ, da sofinancira samo 

gradnjo.  

G. ravnatelj je vprašal, v kateri fazi je pismo sveta staršev, ki je bilo pripravljeno. pismo bi 

bilo potrebno takoj poslali na ustrezne institucije. Pri tem je lahko v pomoč tajništvo šole, 

lahko pa starši samo poskrbijo za pošiljanje. Odgovoril je tudi še na predlog o obveščanju 

medijev. Žal ima izkušnje, da vedno iščejo odgovore najprej pri njem. On pa ne more dati 

drugačnih odgovorov, kot jih je posredoval svetu staršev. Jih pa vedno z veseljem sprejme, 

čeprav včasih njegove besede priredijo po svoje.  

Predstavnik 4. C predlaga da ustanovijo skupino, ki bi sodelovala z županom in drugimi 

institucijami, kjer bi predlagali in opozarjali na priseljevanje in gradnjo, da je potrebno 

sistematično urediti zadeve. 

 

Gospod predsednik Milan Knez se s ustanovitvijo skupine strinja. Predlaga, da se mu vsi 

zainteresirani javijo. Pismo sveta staršev pa bo naslednji dan poslano na primerne institucije.  

 

Predstavnica 3. A je povprašala,  če je eAsistentu kakšna rubrika ali možnost, da člani sveta 

staršev sodelujejo oz. stopijo med sabo v kontakt. G. ravnatelj ji je odgovori, da žal te 

možnosti ni.  

Predstavnik 9. D predlaga,  da se ustvari e-mail skupina, kjer si izmenjujeno mnenja. 

Predstavnica 5. B na glas vsem še enkrat prebere pismo sveta starpšev.   

Predstavnik 9. D doda, da bi lahko dodali med naslovnike tudi stranke, ki so v parlamentu oz. 

se potegujejo za vstop v parlament.  

Predstavniki se dogovorijo, da se bo pismo poslalo na MIZŠ. 

 

Gospod predsednik Milan Knez navede,  da se bo pismo poslalo na MIZŠ, direktorat za 

predšolsko in osnovno šolstvo, državnim sekretarjem in vladi.  

Predstavnik 5. B sprašuje, če se lahko še komu pošlje, da bi dosegli večji učinek. 

Gospod predsednik Milan Knez odgovori, da raje ne in da naj se počaka do septembra, ko bo 

nova vlada. S tem se 6. točka dnevnega reda zaključi. 

 

Ad 7) Obravnava vzgojnega načrta OŠ Škofljica 

 

Gospod predsednik Milan Knez preide na 7. točko dnevnega reda in preda besedo ravnatelju. 

G. ravnatelj ugotovi, da razen enega predloga, ki je bil poslan predsedniku sveta staršev in 

njemu v  vednost, pripomb in predlogov za posodobitev vzgojnega načrta ni. Zato predlaga, 

da se pripravi predlog z danimi pripombami in se pošlje svetu staršev v potrditev na prvi seji v 

septembru. 

 

Gospode predsednik Milan Knez je povedal, da so na zadnji seji pozvali starše, da oddajo 

predloge o vzgojnem načrtu. Tako je dobil samo eno povratno pošto. To prebere tudi vsem 
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prisotnim. Ker ni bilo dodatnih predlogov, se strinja, da se vzgojnemu načrtu dodajo 

pripombe učiteljev. Tako pripravljen predlog se potem predlaga v nadaljnjo obravnavo. 

 

Sklep št. 7.: Vzgojni načrt je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 8) Pobude, predlogi in vprašanja. 

 

G. ravnatelj je svetu staršev predlagal, da potrdi nadstandardni program za šolsko leto 

2018/19.  

 

Predlog nadstandardnega programa za naslednje šolsko leto: 

- zimska šola v naravi za 6. razred; 

- letna šola v naravi za 5. razred; 

- naravoslovni tabor za 4. razred; 

- plavalni tečaj za 3. razred; 

- naravoslovni tabor za 2. razred; 

- plavalni tečaj za 1. razred. 

 

Tabori za nadarjene: 

 jesenski športni tabor; 

 zimski športni tabor; 

 letni športni tabor; 

 glasbeni tabor; 

 likovni tabor; 

 jezikovni tabor (nemščina); 

 jezikovni tabor (angleščina), 

 tabor socialnih veščin. 

 

Dejavnosti pri obveznih in neobveznih izbirnih predmetih: 

- obiski kulturnih ustanov in prireditev; 

- obiski športnih dogodkov; 

- dejavnosti v zunanjih športnih objektih; 

- ekskurzije (po Sloveniji, v Gradec, v München); 

- druge dejavnosti po letnem delovnem načrtu. 

 

Predlog stroškov za naslednje šolsko leto: 

- prostovoljni prispevek za delavnice v okviru podaljšanega bivanja – 5 €; 

- prispevek za likovni material – 5 €; 

- prispevek za material pri neobveznih in obveznih izbirnih predmetih – 5 €; 

- prispevek za material pri TIT – 5 €. 

 

Starši se s predlaganim programom strinjajo in ga podprejo. 

 

G. Milan Knez predlaga v potrditev predlog nadstandardnega programa za šolsko leto 

2018/19. 

 

Sklep številka 8: Predlog nadstandardnega programa za šolsko leto 2018/19 je soglasno 

sprejet. 
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Predstavnica 7. a opozarja, da kolesarske poti v okolici šole niso urejene. Otrokom, ki so v 

šoli naredili kolesarski izpit, je potrebno omogočiti v šolo varno vožnjo s kolesom.   

G. ravnatelj je obljubil, da bo pobudo prenesel na občino. 

 

Predstavnik 5. M obvesti prisotne, da bo v šolski sklad pritekel še denar iz dražbe, ki se bo 

izvajala na Lavrici v prihajajočem tednu.  

G. ravnatelj je podrobneje predstavil samo dražbo in povabil starše k sodelovanju. Nato je 

napovedal še naslednje dogodke: 

11. 6. 2018 – zaključna prireditev za starše učencev na PŠ Želimlje; 

13. 6. 2018 – roditeljski sestanek za starše učencev 5. razreda; 

14. 6. 2018 – zaključna prireditev na OŠ Škofljica; 

15. 6. 2018 – valeta na OŠ Škofljica; 

16. 6. 2018 – dan Lavrice z dobrodelno dražbo za šolski sklad; 

17. 6. 2018 – zaključek dobrodelne dražbe na PŠ Lavrica; 

22. 6. 2018 – prireditev ob dnevu državnosti in podelitev spričeval. 

 

Vsem staršem in predstavnikom v svetu staršev se je zahvalil za sodelovanje. 

 

G. Knez se je vsem zahvalil za sodelovanje in zaključil 4. redno sejo Sveta staršev OŠ 

Škofljica. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.55.  

 

 

Zapisničarka                                                                     Predsednik sveta staršev 

Maja Steinman                     Osnovne šole Škofljica 

                                                                                                               Milan Knez 

                                                                                                        


