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Zapisnik 

3. sestanka sveta staršev, dne 28. 03. 2019 ob 17.00, 

v jedilnici šole Ob dolenjski železnici 48 

 

Prisotni člani sveta staršev:  

 Sara Bizilj (1.A), Matej Škulj (1.B), Damjana Ivanović (1.C), Anja Čepon (1.D); 

 Matija Jamnik (2.A), Metka Glavan (2.C); 

 Anja Golec (3.A), Mateja Avsenek (3.B) – predčasno odide, Neta Pačnik Ilešič (3.C); 

 Ana Marija Bezjak Medved (5.B), Jerica Glavan (5.D); 

 Gregor Anželj (7.A), Katja Štrukelj (7.C) – pride z zamudo, Bronka Oven (7.D); 

 Urša Žigon (8.A), Uroš Jaklič (8.B), Nataša Marolt (8.D); 

 Špela Garvas (9.A), Danica Omrčen (9.B). 

 

Prisotni drugi vabljeni: Olga Kolar, ravnateljica; Alenka Kladnik, pomočnica ravnateljice; 

Mika Čemažar Tratar, pomočnica ravnateljice; Alenka Kladnik, vodja PŠR; Hedvika 

Kosmač, organizatorka šolske prehrane; Aljoša Pečaver, članica UE šolskega sklada. 

 

Odsotni: Ana Strajnar (2.B), Ženja Vrečko (3.D), Nives Lasič Ajdovec (4.A), Aleš Zupančič 

(4.B), Rajmonda Miklič (4.C), Maruša Penzeš (4.D), Marjetka Zupanc (5.A), Maja Kremžar 

(5.C), Jure Milevič (6.A), Lidija Dimkovska (6.B), Mojca Košorok (6.C), Aleš Tomažin 

(6.D), Barbara Gregurič Silič (7.B), Mojca Suvorov (8.C), Marko Ilar (9.C). 

 

 

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Poročilo o delu 

3. Poročilo šolskega sklada 

4. Predstavitev ankete o prehrani 

5. Vprašanja, predlogi in pobude 

 

 

K 1/ 

Predsednik sveta staršev, g. Uroš Jaklič, pozdravi vse prisotne. Ugotovi prisotnost: prisotnih 

je 18 od 34 članov, kar pomeni, da je svet staršev sklepčen.  

 

Ljubljana, 28. 03. 2019 

Številka 900-2/2015-12 

 

 

 

 

 

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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Predsednik nadalje predstavi dopolnjen dnevni red (zaradi pomotoma izpadle točke 

potrjevanja zapisnikov prejšnjih sej), in sicer: 

1. Uvodni pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 1. sestanka sveta staršev in zapisnika 2. sestanka sveta staršev 

3. Poročilo o delu 

4. Poročilo šolskega sklada 

5. Predstavitev ankete o prehrani 

6. Vprašanja, predlogi in pobude 

Pripomb na dnevni red ni, zato predsednik pozove člane, da glasujejo o dnevnem redu. 

 

Sklep št. 1: Potrdi se predlagani dnevni red 3. sestanka sveta staršev. 

(Glasovi: 18 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI) 

 

 

K 2/ 

Predsednik pove, da je bil zapisnik 1. sestanka z dne 27. 9. 2017 napisan in je objavljen na 

spletni strani šole skupaj s prilogo. Na sestanku je bil izvoljen predsednik sveta staršev, 

sprejeti in potrjeni so bili dokumenti: Poročilo o realizaciji LDN 2017/18, samoevalvacija 

za šolsko leto 2017/18, analiza NPZ za šolsko leto 2017/18 ter LDN za 2018/19. Imenovan 

je bil še UO šolskega sklada in določen predsednik UO. 

Pripomb na zapisnik ni. 

 

Sklep št. 2: Potrdi se zapisnik 1. sestanka sveta staršev (26. 9. 2018). 

(Glasovi: 18 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI) 

 

Predsednik pove, da je bil 2. sestanek, ki je potekal 12. 2. 2109, namenjen predstavitvi 

kandidatke za ravnateljico šole, glasovanju o njej in oblikovanju obrazloženega mnenja. 

Zapisnik je bil napisan in objavljen na spletni strani šole.  

Pripomb na zapisnik ni. 

 

Sklep št. 3: Potrdi se zapisnik 2. sestanka sveta staršev (12. 2. 2019). 

(Glasovi: 18 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI) 

 

 

K 3/  

Predsednik pozove ravnateljico, da poda poročilo o delu. 

Ravnateljica predstavi delo in pri tem izpostavi več področij. Predstavi tudi aktivnosti, ki se 

bodo dogajale do konca šolskega leta. 

PPT predstavitev o delu je del priloge tega zapisnika. 

 

Ga. Glavan (5.D) pove, da so bili starši zelo pozno obveščeni o literarnem večeru z Žigo 

Gombačem. Ga. Oven (7.D) predlaga obveščanje po elektronski pošti. 

Ga. ravnateljica pove, da zaradi težav s ponudnikom e-obveščanja (prehod v nov sistem) 

tega še ne more obljubiti. V pripravi za naslednje šolsko leto je obveščanje in evidentiranje 

na govorilne. Do meseca septembra se pripravi rešitev, s katero se bo, ob upoštevanju 

zakona o varnosti podatkov, zadovoljila možnost prijave na govorilne ure vseh staršev, ne 

glede na dostopnost do spleta. 

G. Anželj (7.A) pove, da je težava na nivoju ministrstva. 

G. Škulj (1.B) vpraša, če bo sistem vpisovanja na govorilne ure poenoten, saj se je v tem 

času pojavilo nekaj zmede. Ga. ravnateljica pritrdi.  
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Ga. Avsenek (3.B) pove, da se starši lahko vedno poslužujejo tudi službenih elektronskih 

naslovov učiteljev, ki so objavljeni na spletni strani šole. Učitelji se vedno prijazno 

odzovejo in vedno lahko dobiš informacije.  

Ga. Oven (7.D) vpraša, zakaj ni več možno plačilo slik po položnici.  

Ga. ravnateljica pove, da so bile v preteklosti težave s plačilno disciplino. Šola je stroške 

fotografiranja podjetju plačala takoj, nekateri starši pa šoli ne. 

Ga. Omrčen (9.B) in ga. Avsenek (3.B) povesta, da imata z izvajalci fotografiranja zelo 

pozitivne izkušnje ter da je možnost plačila tudi na dan fotografiranja izvajalcu z denarjem, 

ki takoj izstavi potrdilo o plačilu in ga da otroku. 

Ga. Omrčen (9.B) vpraša, če je bil letošnji ples dan na valentinovo namerno, predvsem 

fantje so imeli ob tem kar nekaj zadržkov. Ga. ravnateljica pove, da datum ni bil namerno 

izbran in na kratko opiše potek dogajanja. Pove tudi, da se ji zdi ura (od 18.00 – 20.00) še 

vedno zelo primerna za to starostno stopnjo otrok. 

Ga. Bezjak Medved (5.B) vpraša, če bi lahko imeli šahovski krožek tudi na šoli na 

Dolenjski cesti. Ga. Pačnik Ilešič (3.C) poudari lep odnos učitelja do otrok in podpre njen 

predlog. Ga. ravnateljica se zahvali za predlog in pove, da se bo poskušal realizirati. Je pa 

izvedba odvisna od nabora učiteljev in njihovih afinitet. 

Ga. ravnateljica se opraviči za napačno objavljeno informacijo o praznovanju 90. obletnice 

odprtja šole na Rudniku. Pravilen podatek je 80 let. Pove tudi, da so za prenovo 

podružnične šole odobrena sredstva za izdelavo fasade, menjavo stavbnega pohištva, 

toplotno izolacijo stropa nad neogrevano kletjo, menjavo zunanjih senčil, energetsko 

upravljanje, menjavo ogrevalnega sistema in prenovo razsvetljave, ki naj bi se začela 

izvajati tekom poletja. Če bo potrebno, se bo pouk zaradi sanacije šole izvajal v šoli na 

Galjevici. Upa, da ne bo prihajalo do dodatnih zapletov zaradi starosti objekta. O vseh 

posebnostih in morebitnih spremembah bodo starši pravočasno obveščeni. 

Ga. Oven (7.D) vpraša, kdaj bo zgrajena kolesarnica. Ga. ravnateljica pove, da se trenutno 

odvija mnogo projektov, zato bo na kolesarnico tako na Dolenjski cesti kot na Galjevici 

treba še nekoliko počakati.  

Ga. Bezjak Medved (5.B) izpostavi problem težkih šolskih torb. Vpraša, če je možno, da bi 

otroci garderobne prostore lahko uporabljali za odlaganje šolskih potrebščin. Ga. Kladnik 

pove, da omarice temu niso namenjene in da učitelji povedo, kaj naj učenci prinesejo 

naslednjo uro, ter da učenci ta navodila pogostokrat preslišijo. Temu pritrdi tudi ga. 

ravnateljica. 

Ga. Marolt (8.D) pove, da je bilo na zdravniškem pregledu ugotovljeno, da ima tretjina 

učencev v razredu slabo držo ter da so napoteni na pregled hrbtenice. Pove, da vsi učitelji 

učencem ne povedo, katere potrebščine naj prinesejo in zato prinesejo kar vse. Na ta način 

se  teža torbe poveča in je najtežja ob torkih (12 kg). Prosi za večji nadzor in vpliv učiteljev 

na zdravo držo. Ga. ravnateljica obljubi pomoč in dogovor z učitelji. Tudi ga. Pečaver 

pritrdi, da imajo učitelji dogovor glede navodil o nošenju potrebščin. Pri tehniki, ki jo tudi 

poučuje, imajo npr. vsi škatle pospravljene v učilnici. 

Ga. Omrčen (9.B) vpraša, kako je s kvaliteto vode v novem prizidku (barva, okus). Ga. 

ravnateljica pove, da so bile težave z ohlajanjem vode, da pa je bila voda vselej neoporečna. 

G. predsednik se zahvali ravnateljici za predstavitev.  

 

Sklep št. 4: Svet staršev se seznani s poročilom o delu, ga sprejme in potrdi. 

(Glasovi: 18 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI) 

 

 

K4/ 

Predsednik pozove go. Pečaver, članico UO šolskega sklada, da predstavi delo šolskega 

sklada. Delovanje je bilo predstavljeno staršem tudi na roditeljskih sestankih. 

Ga. Pečaver predstavi delo šolskega sklada.  
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G. Škulj (1.B) vpraša, če je znanih že kaj več podrobnosti o dobrodelni košarkarski tekmi. 

Ga. ravnateljica pove, da bo tekma verjetno 20. 9. in da priprave na tekmo že potekajo ter da 

podrobnejše informacije še sledijo. Pove, da bo morda priključena dnevu četrtne skupnosti. 

Predsednik sveta staršev se zahvali za predstavitev. 

 

Sklep št. 5: Svet staršev se seznani s poročilom o delu šolskega sklada, ga sprejme in 

potrdi. 

(Glasovi: 18 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI) 

 

  

K 5/ 

Predsednik pozove go. Kosmač, organizatorko šolske prehrane, da predstavi poročilo - 

rezultate ankete o prehrani.  

Ga. Kosmač predstavi rezultate ankete o prehrani, ki so del priloge tega zapisnika. 

G. Škulj (1.B) vpraša, zakaj ima som oznako lokalni. Ga. Kosmač pove, ker ga gojijo v 

ribogojnici v Sloveniji. 

Pove tudi, da je zakonsko določeno, da naj bi bilo 20 % hrane lokalnega izvora, vendar je to 

zaradi pomanjkanja lokalnih dobaviteljev težko zagotoviti. 

Ga. Bezjak Medved (5.B) pove, da včasih kuharica otroku vsili del hrane, ki ga ne mara in 

potem ne poje nič. Ga. Kosmač pove, da učence zelo pogostokrat sprašujejo, kaj bodo jedli, 

oz. imajo na voljo vzeti različne kombinacije hrane. Njihova naloga pa je tudi, da učence 

usmerijo v to, da različno hrano vsaj poskusijo. 

 

Sklep št. 6: Svet staršev se seznani z rezultati ankete o prehrani, sprejme poročilo in ga 

potrdi.  

(Glasovi: 18 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI) 

 

 

K 6/ 

Ravnateljica poda nekaj odgovorov na vprašanja, zastavljena na roditeljskih sestankih. 

Ga. Oven (7.D) vpraša, če imamo na šoli »sobo za izolacijo« v primeru disciplinskega 

problema. Ga. ravnateljica odgovori, da na šoli takega prostora ni. Pove, da je ob večjih 

disciplinskih težavah učenec izločen iz skupine in dobi svoje naloge, ki jih opravlja 

samostojno pod nadzorom strokovnih delavcev. 

Ga. Oven (7.D) vpraša, kako je na naši šoli z nadarjenimi. Ga. ravnateljica odgovori, da 

nadarjene vodi svetovalna služba. Najprej se jih po področjih evidentira v 3. razredu. 

Učitelji, ki učenca poučujejo dajo mnenje. Svetovalna služba mnenja pregleda. Če se starši 

strinjajo, se v 4. razredu začne z identifikacijo, ki jo opravijo zunanji strokovnjaki. 

Testiranja predstavljajo relativno visok strošek na učenca, ki ga zaenkrat še lahko krije šola. 

Vsebinsko pripravo za nadarjene pripravljajo strokovni aktivi po posameznih področjih. 

Učenci so povabljeni k sodelovanju glede na njihov interes.  

Ga. Oven (7.D) vpraša, zakaj naši otroci nikoli ne gredo v Planico. Ga. ravnateljica pove, da 

ogled tekme (saj na dan tekmovanja težje organiziramo še druge aktivnosti v Planici in 

Tamarju) po njeni presoji ni učinkovita vsebina športnega dne. Zavednost se pri učencih 

krepi še drugače, velik problem je tudi varnost. Ga. Pečaver pritrdi mnenju ravnateljice in 

pove, da so tovrstni dogodki za učitelja izjemno zahtevni in stresni. Ga. Omrčen (9.B) se 

strinja s povedanim.  

Ga. Bezjak Medved (5.B) predlaga, da bi na Večeru poezije s svojimi pesmimi lahko 

sodelovali tudi otroci. Ga. ravnateljica se zahvali za podano idejo in pove, da je tokratno 

srečanje namenjeno temu, da strokovne delavce ostali vidijo tudi v drugih vlogah. Ga. 

Pečaver pove, da je letošnji večer namenjen izključno staršem v dar, zahvalo in prijetno 

skupno druženje. 
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Ga. Marolt (8.D) vpraša, na kakšen način je organizirano pisanje testov v enem tednu. 

Pojavlja se, da učenci pišejo dva zelo zahtevna preizkusa z veliko podatki (npr. biologija, 

zgodovina) v enem tednu. Meni tudi, da so testi preobsežni in da bi bilo smiselno pisati več 

krajših testov kot pa enega obsežnega. Ga. ravnateljica pove, da bo pripombo posredovala 

učiteljem. Starši tudi predlagajo, da bi med spraševanjem učenci poslušali, kaj učitelj 

sprašuje, namesto da imajo samostojno delo. Ga. ravnateljica pove, da so učitelji pri 

strokovnem delu avtonomni. Učitelj lahko organizira utrjevanje učne snovi med 

spraševanjem, delo ob koncu ure analizirajo. Smiselno tudi je, da si vprašanja med 

spraševanjem beležijo, žal pa večina učencev v zadnjih letih ne kaže tovrstnega interesa. Ga. 

Pečaver pove, da so bile nekoč dovoljene delne ocene, ki so učence primorale k rednejšemu 

delu, žal pa bilo tako ocenjevanje danes v nasprotju s predpisi.  

G. Škulj (1.B) pove, da imajo v živalskem vrtu brezplačno vodenje skupin in da predlaga 

pogostejše obiske. Ga. Čemažar Tratar pove, da gredo učenci 2. razreda v živalski vrt. Ga. 

ravnateljica se zahvali za pobudo, ki jo bo prenesla učiteljem. 

 

Predsednik sveta se zahvali vsem prisotnim za udeležbo.  

 

Sestanek sveta staršev se zaključi ob 19.00. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                 Predsednik sveta staršev: 

Alenka Milavec                                                            Uroš Jaklič 

 

 

 

žig 

    


