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Ljubljana, 03. 03. 2015 

 

 
Zapisnik 

2. sestanka sveta staršev, dne 03. 03. 2015 ob 17.00, 

v jedilnici šole Ob dolenjski železnici 48 

 

Prisotni člani sveta staršev: Urška Žagar (1. D), Eva Kragl Verbančič (2. B), Aleš Mustar (2. C), Mojca 

Košorok (2. D),  Barbara Gregurič Silič (3. A), Polona Srebotnjak Verbinc (3. C), Katja Štrukelj (3. D), Martin 

Gosenca (4. B), Mateja Avsenek (4. C), Katja Dejak Gornik (4. D), Sonja Ihan (5. A), Danica Omrčen (5. B), 

Danilo Makuc (5. C), Vlasta Ilar (6. A), Mojca Kurent (6. B), Marjeta Vavtar (6. C), Vesna Skubic (7. B), Tomaž 

Mehle (7. C), Kristina Filipin Primic (7. D),  Ana Nuša Sterle (8. B), Živa Jeršin (8. C), Uroš Jaklič (8. D), Jana 

Miklič (9. A), Špela Kobal (9. B), Nataša Grgasovič (9. C), Tanja Ploj (9. D). 

 

Prisotni drugi vabljeni: Olga Kolar, ravnateljica; Mika Čemažar Tratar, pomočnica ravnateljice; Alenka 

Kladnik, pomočnica ravnateljice; Alenka Milavec, vodja podružnične šole; Hedvika Kosmač, organizatorka 

šolske prehrane; Marjeta Zoran, predstavnica upravnega odbora šolskega sklada. 

 

Odsotni: Dijana Đuranović Krička (1. A), Anela Pjanić (1. B), Maja Kremžar (1. C), Bojan Urek (2. A), Denis 

Čivović (3. B), Mojca Suvorov (4. A), Ivan Ivančič (7. A), Nataša Marolt (8. A). 

 

 

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnikov prejšnjega sestanka in pregled realizacije sklepov 

3. Poročilo o delu 

4. Poročilo šolskega sklada 

5. Vprašanja, predlogi, pobude 

 

 

 

 

 

 

K 1/ 

Predsednik sveta staršev ugotavlja, da je na sestanku prisotnih 23 od 34 članov, zato je svet staršev sklepčen. 

Predsednik sveta staršev pozove člane sveta staršev, da glasujejo o dnevnem redu. Pripomb na dnevni red ni. 

Sestanku se pridružijo še trije predstavniki sveta staršev. 

 

Sklep št. 1: Potrdi se predlagani dnevni red 2. sestanka sveta staršev, z dne 03.03.2015. 

(26 glasov  ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI) 

Ljubljana, 10. 01. 2011 

Številka I 10/2011 

 

 

 

 

 

Osnovna šola. Oskarja Kovačiča 
 

 Ob dolenjski železnici 48  

1000 Ljubljana 

tel: 01/280 91 00 

fax: 01/280 91 02 

spletna stran:  www.ososkar.si 

e-naslov: os-oskar.kovacic@guest.arnes.si 

http://www.ososkar.si/
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K 2/  

Predsednik sveta staršev g. Uroš Jaklič pozove k potrditvi zapisnika prejšnje seje sveta staršev z dne 25.9. 

2014. Zapisnik je objavljen na spletni strani šole. 

 

Sklep št. 2: Zapisnik sestanka sveta staršev z dne 25.9. 2014 je soglasno potrjen. 

(26 glasov  ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI) 

 

K 3/  

Ravnateljica Olga Kolar poda poročilo o delu v prvem polletju 2014/2015. 

 

1. Realizacija pouka in dejavnosti do 31.12. 2014: realizacija je skladna z načrtom; obsega 42,7 % glede na 

šolsko leto. Realiziranih je 98 dni pouka – do 31. januarja 2015. 

 

2. V šolskem letu 2014/15 je bilo podeljenih 72 statusov športnika/mladega kulturnika (od teh 2 vrhunska 

športnika, 1 mladi vrhunski umetnik). Do danes so bili odvzeti 3 statusi športnika (neupoštevanje dogovorov, 

kršenje šolskih pravil, neizpolnjevanje šolskih obveznosti). 

 

3. V primeru kršitve šolskih pravil se uporablja kot vzgojni ukrep restitucija oz. mediacija, v primeru težjih 

kršitev pravil šolskega reda se izreče tudi vzgojni opomin – do sedaj je bilo izrečenih 7 vzgojnih opominov.  

Izvajamo redne delovne sestanke strokovnih delavcev, ob tem pa tematske učno-vzgojne in ocenjevalne 

konference; izobraževanja za strokovni kader (izobraževanja na PK, delavnice e–twinning – CMEPIUS, 

delavnice na področju komunikacije, izobraževanja s področja otrok s PP). 

 

4. Povezovanje s svetovalno službo: 

 Nadarjeni – delavnice (v šoli, izven), pripravljajo jih strokovni aktivi. 

 Detekcija težav, vrste težav (učitelj v povezavi s ŠSS). 

 Oblikovanje pomoči v šoli; pri pouku; DOP, individualno, v zunanjih inštitucijah, opažamo, da je 

obiskovanje DOP pouka slabo zastopano. Ob polletju smo se dogovorili z izvajalci, da starše ponovno 

pisno obvestijo in povabijo učence k tej obliki pomoči. 

 Spodbujanje in usmerjanje pri načrtovanju in pri organizaciji dela (individualno ali v manjših skupinah), 

delavnice o učenju (manjša skupina, razred, starši), predvsem na področju »Učenje učenja«, v tem 

kontekstu smo tudi letos na to temo pripravili predavanje za starše. Tej temi bomo sledili tudi v bodoče 

za prihajajoče generacije. 

 Trening koncentracije (manjša skupina, razred, individualno). 

 Delo po krajših korakih (vmesno sproščanje). 

  Prostovoljci za učno pomoč (učenci, razred). 

 Preventivne delavnice (izražanje čustev, medsebojni odnosi, reševanje konfliktov). 

 
5. Sodelovanje s starši: individualno (ob konkretni problematiki), roditeljski sestanki, govorilne ure, šola za 
starše (društvo Vezi), predavanja za starše (Učenje učenja), literarni večeri – srečanje z Ivanom Sivcem. 
 
6. Tabori in ŠVN: 

 5. razred: poletna ŠVN – Materada Poreč, 

 4. razred: Tabor Osilnica, 

 7. razred: tabor CŠOD Štrk, Ptuj, 

 8. razred: tabor CŠOD Peca, Mežica, 

 3. razred: tabor CŠOD Lipa, Črmošnjice. 

 6.razred: Zimska šola v naravi (smučanje). Učitelj D. Trojar piše blog o dogajanju. 

S programi smo bili zadovoljni in jih želimo ohraniti tudi bodoče. 
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7. Druge aktivnosti: 

 Varno na poti v šolo – povezava s PP Vič, 

 Ljubljanski maraton, 

 Eno-tree planting day, 

 Simbioza giba, 

 Dan jezikov, 

 koncert OPZ na Ljubljanskem gradu, 

 novoletna tržnica, 

 novoletni koncert, 

 zamejska bralna značka (knjige s tematiko zamejskega življenja), 

 podjetništvo (povezava s Srednjo ekonomsko šolo – Roška), 

 šolski ples, izveden je bil po Novem letu, primeren čas je od 18.00 – 20.00, 

 Zmajev karneval (učiteljice OPB v sodelovanju s starši), 

 literarni večer z Ivanom Sivcem, 

 nastopi, hospitacije, praksa študentov, 

 dve volonterski pripravnici, 

 prireditve ob praznikih, 

 tekmovanja na različnih področjih znanja in športa, 

 zbiralne akcije papirja, 

 literarni natečaji (uspehi naših učencev na natečaju Kekec, Moja rodna domovina, Po sledeh Josipine 

Turnograjske, Fabula – pismo za avtorja). 

8. Dobrodelnost in medgeneracijsko sodelovanje: 

 medvrstniška pomoč (malica, učenje), 

 donacije, 

 ZPM Moste – vključevanja naših učencev v program Botrstva, 

 Podari malico – vključevanje naših učencev v program, 

 zbiranje zamaškov, 

 zbiranje novoletnih priboljškov, 

 novoletna prireditev in ponudba različnih izdelkov (zbranih 970 EUR, 287 EUR na PŠR), 

 društvo Vezi (delavnice 1. - 4. razred). 

 
9. Projekti:  

 projekt Popestrimo šolo - povezava z OŠ Livada, ki je nosilec projekta, sredstva so bila pridobljena iz 

evropskega socialnega sklada. V 3. in 4. razredu tedensko potekata delavnici Španski ples in 

Zabavna matematika, popestrimo sobote, ter delavnice med šolskimi počitnicami; v 6. razredu je 

delavka prisotna na lokaciji Galjevica 52 (Pomagajmo drug drugemu), 

 Shema šolskega sadja, 

 Slovenski tradicionalni zajtrk, 

 Pasavček, 

 Simbioza giba, 

 Eko šola, 

 Kulturna šola, 

 novoletni lampion, 

 Društvo za ljubljansko barje – aktivnosti mladih raziskovalcev Barja, 

 pustni karneval, 

 projekt Bralna pismenost: polletna evalvacija, 

 projekt Pilot – testiranje uporabe e gradiv. 
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10. Načrtovane aktivnosti: 

 Dan odprtih vrat (sobota, 11. april 2015), 

 evakuacija na dan odprtih vrat, 

 Noč knjige (17.4. in 23.4. 2015), 

 NPZ 2015, v 9. razredu je za 3. predmet ponovno določena TIT; učiteljica izvaja ure za osvežitev 

znanja in vsebin predmeta, 

 športne igre Galjevica (sodelovanje z vrtcem Galjevica), 

 društvo Vezi – delavnice na razredni stopnji, Šola za starše, 

 nastop pevskih zborov na Pomladnih prepevanjih, 

 NPZ, 

 World Scholar’s Cup – debatni turnir, 

 letni koncert OPZ, MPZ v cerkvi na Rakovniku, 

 valeta. 

11. Priprave na prihodnje šolsko leto: 

 3 oddelki 1. razredov na DC in 1 oddelek na PŠR, 

 3 oddelki 6. razredov (normalizacija na novo), 

 jutranje varstvo 1., 2., 3. razred;  4., 5. razred MOL, 

 delo v manjših učnih skupinah (SLO, MAT, TJA v 8. in 9. razredu), 

 uvajanje Lopolis e-dnevnika, e-redovalnice, 

 neobvezni izbirni predmeti. 

Predsednik sveta staršev g. Uroš Jaklič predlaga svetu staršev, da sprejme sklep, da se je organ seznanil s 
poročilom ravnateljice in da ga potrjuje. 
 
Sklep št. 3: Svet staršev soglasno sprejme in potrdi polletno poročilo ravnateljice Olge Kolar za šolsko 

leto 2014/2015. 

(26 glasov  ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI) 

 

K 4/ 

Predstavnica upravnega odbora šolskega sklada Marjeta Zoran poda polletno poročilo o delovanju šolskega 

sklada in aktivnostih. (Poročilo je priloga zapisnika.) 

Ravnateljica Olga Kolar pripomni, da opaža, da se starši še premalo samoiniciativno poslužujejo prošenj za 

subvencije in pomoč iz šolskega sklada, ugotavlja, da bo v bodoče potrebno več spodbud družinam, da naj 

zaprosijo za pomoč. Iz sklada se plačujejo tudi kotizacije za tekmovanja iz znanja, tako da stroški ne zapadejo 

na starše tekmujočih otrok. 

G. Jaklič vpraša, ali gre pri tem bolj za zadrego pred revščino ali pa gre za pomanjkanje informacij o možnostih 

pomoči pri starših. Ugotavljamo, da gre bolj za zadrego. G. Jaklič pozove predstavnike staršev, da v bodoče na 

roditeljskih sestankih še bolj spodbudijo zainteresirane družine in opozorijo na možnost črpanja namenskih 

sredstev iz šolskega sklada. 

 

G. Jaklič da na glasovanje predlog, da se poročilo šolskega sklada sprejme in potrdi.  

 

Sklep št. 4:  Svet staršev soglasno sprejme in potrdi poročilo šolskega sklada. 

(26 glasov  ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI) 

 

K 5/ 

 Ravnateljica pove, da je seznanjena s pripombami na novo spletno stran. Pove, da je ključno, da se na 

njej najdejo vse pomembne informacije o delovanju šole.   

Eva Kragel Verbančič (2.B)  predlaga, da se vsebine na spletni strani uredi po razredih. 
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 Danica Omčen (5.B)  pove, da jo zanima, kaj je s poročilom skupine, ki se ukvarja s kakovostjo šolske 

prehrane, ki pa naj ne bi bilo predstavljeno na roditeljskih sestankih.  Pove, da na sestanku   3. in 5. 

razreda o tem ni bilo nobene informacije.  

Organizatorka šolske prehrane Hedvika Kosmač pove, da je razdelila razrednikom gradivo za razrednike  

za poročanje na roditeljskem sestanku.  

 Katja Dejak Gornik (4.D) izpostavi problem parkiranja na PŠ Rudnik - prosi, če bi se v bodoče aktivnosti 

lahko enakomerno razporedile po dnevih, saj sta bila istočasno izpeljana vpis v 1. razred in roditeljski 

sestanki. 

 Živa Jeršin (8.C) predlaga za naslednje leto, da naj se pripravi urnik na PS tako, da naj ne bosta KEM in 

FIZ na urniku v dveh zaporednih dneh. Utemeljuje, da  je vmes prevelik enotedenski razmik. Predlaga 

tudi, naj  naravoslovni predmeti (KEM, FIZ in MAT) ne bi bili zaporedoma v enem dnevu. 

 Polona Srebotnjak Verbinc (3.C) povpraša, če bo letos še kakšen šolski ples. 

Ravnateljica se bo potrudila, da bo organiziran še kakšen. 

 Uroš Jaklič (8.D) povpraša, kako je z zaklepanjem šolskega vhoda B na PS ter o namenu – vsebini 

ekskurzije v London 2014 v smislu socialne enakosti vseh učencev. 

Ravnateljica pove, da je na PS vhod B (pri jedilnici) po začetku pouka vedno zaklenjen, vedno pa je 

odklenjen vhod A (pri kabinetu snažilk).  

Glede ekskurzije v London ravnateljica pove, da se bodo ekskurzije v London lahko udeležili tisti 

osmošolci, ki bodo prostovoljno obiskovali interesno skupino čez šolsko leto in bili aktivni v okviru njenih 

dejavnosti, ekskurzija v London bo samo zaključek programa. Ravnateljica bo poskusila poiskati tudi 

določena donatorska sredstva. V interesni skupini naj bi sodelovali  učenci, ki izražajo pozitiven odnos do 

jezika in vlagajo več truda in dela v aktivnost.  

Živa Jeršin (8.C) pove, da so se o tem pogovarjali tudi v okviru njihovega razreda. Meni, da način 

promoviranja ekskurzije ni bil primeren  

Marjeta Vavtar (6.C) meni, da je po njenem mnenju dobro, da imajo možnost udeležbe vsi učenci, ne 

samo za tisti, ki so dobri na področju jezika oz. nadarjeni.  

Ravnateljica pripomni, da je vseeno potrebno paziti na socialni vidik, saj smo javna šola, katere 

poslanstvo je izvajanje osnovnega programa.  

Urška Žagar (1.D) pove, da se ne izpostavlja uspeh učenca kot kriterij, ampak širši vidik. 

Danica Omrčen (5.B) za 3.A vpraša, ali bi bilo možno v kletnem hodniku na DC postaviti klopco pri 

spodnjem vhodu, kjer naj bi se učenci preobuvali.  

Izpostavlja tudi velik pomen znanja tujih jezikov in podpira novost vpeljave neobveznega izbirnega 

predmeta v 1. razred. Ravnateljica pove, da je vpeljava zakonsko obvezna za naslednje šolsko leto. 

Marjeto Vavtar (6.C) zanima, koliko prostega časa se za otroka priporoča – na to temo predlaga tudi 

kakšno srečanje Šole za starše.  

Danilo Makuc (5.C) meni, da je prosti čas v današnjem času večinoma organiziran (voden), tako da se 

otroci sploh ne znajo več sami igrat.  

Urška Žagar (1. D) omeni Varuha otrokovih dolžnosti.  

 
Predsednik sveta staršev Uroš Jaklič se zahvali vsem prisotnim za udeležbo. 
 

Sestanek se je zaključil ob 18.40. 

 

Zapisala: 

Mika Čemažar Tratar    

 

 

 

Predsednik sveta staršev: 

Uroš Jaklič 


