
ZAPISNIK 1. SVETA STARŠEV OŠ KAŠELJ Z DNE 23. SEPTEMBRA 2019 

 

ODSOTNI: predstavnika 2.b in 7.b oddelka. 

 

DNEVNI RED: 

1. Konstituiranje novega Sveta staršev OŠ Kašelj 

2. Izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika 

3. Poročilo o delu v šolskem letu 2018/2019 

4. Predstavitev in sprejem nadstandardnih dejavnosti šole v šolskem letu 2O19 /2020 

5. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 

6. Pobude, predlogi 

 

Ad1)  

• Navzoče je nagovoril ravnatelj dr. Jernej Šoštar in naznanil konstituiranje novega sveta staršev za šolsko leto 

2019/20. Potrebno je izvoliti novega predsednika in namestnika. Navzoče je vprašal, ali želijo  o tem glasovati javno ali 

tajno.  

SKLEP 1: Vsi navzoči predstavniki staršev se strinjajo, da se glasovanje izvede javno. 

 

Ad2)  

Navzoči predstavniki staršev za predsednico predlagajo ga. Matejo Svet.  

SKLEP 2: Navzoči predstavniki staršev soglasno potrdijo ga. Matejo Svet za predsednico sveta staršev za šolsko leto 

2019/20. 

 

• Za namestnico ga. Mateja Svet predlaga ga. Urško Kuder, ki kandidaturo sprejme. 

SKLEP 3: Navzoči predstavniki staršev soglasno potrdijo ga. Urško Kuder za namestnico predsednice sveta staršev. 

Vodenje seje prevzame ga. Mateja Svet. 

 

Ad3)  

Ravnatelj predstavi poročilo za preteklo šolsko leto. Pove, da le to ni popolnoma vsebinsko pripravljeno, ker se ga je 

moral lotiti sam, kljub temu, da je delovno mesto nastopil šele 13. junija. 

Ga. K. pove, da pogreša podrobnejšo analizo NPZ in dosežke na tekmovanjih. 

SKLEP 4: Ravnatelj o obeh temah dopolni Poročilo do 15. oktobra. 

 

 



Ad4)  

Ravnatelj predstavi nadstandardne dejavnosti za letošnje šolsko leto in stroškovnik teh.  

Navzoči predstavniki staršev vprašajo o posameznih postavkah, ki niso dovolj podrobno navedene in ne vedo, kaj stoji za 

njimi. 

SKLEP 5: Ravnatelj o vseh vprašanjih pripravi odgovor do 27.septembra. 

SKLEP 6: Glasovanje o nadstandardnih dejavnostih bo izvedeno korespondenčno po tem, ko navzoči dobijo podrobnejše 

specifikacije o posameznih postavkah. 

 

Ad5) 

Ravnatelj je povedal, da je LDN, glede na to, da je začel z delom šele v juniju, narejen na osnovi dosedanjega dela. Zato  

iv letošnjem šolskem letu ne vključuje bistvenih sprememb, z namenom da bodo lahko vse spremembe, ki jih bodo vpeljali 

postopoma, dovolj domišljene. Glavni poudarki v letošnjem letu bodo: posodobitev Pravilnika o šolskem redu, Vzgojni 

načrt, Pravilnik o učencih, ki se vzporedno izobražujejo, uvedba šolskega zvonca, ko bo najdena tehnična rešitev, 

ureditev prostora za druženje v knjižnici, o 10. obletnici šole in o tem, da bi s prihodnjim šolskim letom organizirali šole v 

naravi v vseh razredih… 

SKLEP 7: Navzoči predstavniki staršev soglasno sprejmejo LDN. 

 

Ad6) 

• Želja s strani navzoče je, da bi se kosilo vozilo iz bližnjega vrtca, saj se prevečkrat dogaja, da imajo učenci za 

malico in kosilo podobno hrano. Ker to ni zvedljivo zaradi premajhnih vrtčevskih kapacitet se predlaga, naj OŠ 

Polje, kjer naročamo kosila, jedilniki za kosilo objavijo nekaj tednov prej, da se lahko malica prilagodi. 

• Kljub vsemu pa navzoči sporočijo, da je raznolikost prehrane dosti boljša po tem, ko so imeli v preteklem 

šolskem letu pogovor z vodjo prehrane. 

• Predsednica sveta staršev pove, da je bilo v lanskem letu s takratno v.d. ravnateljice dogovorjeno, da se oblikuje 

skupina za prehrano, kar je kot dobrodošlo pozdravil tudi organizator prehrane. 

• Ravnatelj poda obrazložitev glede interesnih dejavnosti. Le te so ločene na tiste, ki jih vodijo učitelji in tiste, ki jih 

ponujajo klubi in so lahko tudi plačljive. Komunikacija med slednjimi in starši je v domeni klubov in ne šole. 

• Nadalje je navzoče informiral glede garderobnih omaric in težav s ključavnicami, ki da se prehitro kvarijo in jih je 

potrebno za visoke zneske naročati iz ZDA. Zato šola išče načine, kako to težavo najbolj optimalno rešiti. 

• Vse linije šolskega avtobusa ostajajo iste, lahko pa se zgodi, da bodo nekatere ukinjene, ker se zaključuje 

izdelava Načrta varnih šolskih poti, ki nakazuje, da avtobus ni upravičen za vsa do sedaj določena območja. 

• Predstavnike staršev so izpostavili konstantno težavo pretežkih torb in pričakujejo, da se temu problemu šola še 

bolj aktivno posveti. 

• Predstavniki staršev so izpostavili tudi preobsežno količino domačih nalog in to, da bi morala imeti vsaka 

domača naloga določen namen in smisel ter dali pobudo, da bi se glavnina šolskega dela, še posebej na 

razredni stopnji naredila v šoli. 

• Postavljeno je bilo vprašanje glede jutranjega varstva in zakaj se ga učenci ne morejo udeležiti, če pridejo prej. 

Ravnatelj odgovori, da ima vsak, ki je vpisan v JV pravico tja tudi priti, ne moremo pa zagotavljati varnosti za 

tiste, ki v JV niso vpisani in pridejo v šolo prej kot je začetek pouka. 

• Predstavnike staršev je tudi zanimalo, zakaj 1. šolski dan ni bilo kosila. Ravnatelj odgovori, da je bil ta dan 

časovno usklajen za vso šolo in bi bila gneča neobvladljiva. Pove tudi, da je bilo popoldansko varstvo 

organizirano in da so učenci, ki so bili vanj vključeni, dobili dodatno, kalorično malico. 

 



Šolski sklad: 

Mateja Svet pove, da v oktobru poteče mandat imenovani komisiji šolskega sklada in predlaga, da se predstavnike izbere 

sedaj, da ne bo treba čez en mesec sklicati posebne seje le za ta namen. 

Glede na poslovnik so v komisiji štirje predstavniki staršev , ki pa niso omejeni na predstavnike sveta staršev. 

Predstavniki sveta staršev se dogovorijo, da bodo v komisijo poskusili vključiti tudi druge starše. V kolikor nihče od ostalih 

staršev ne bo pripravljen sodelovati v komisiji, dajejo soglasja k sodelovanju v komisiji šolskega sklada: ga. Nevenka 

Župančič, ga. Alma Alič, ga. Mojca Bratun in g. Petek Keček.  

SKLEP 8: Predstavniki sveta staršev sklenejo, da bodo o predstavnikih staršev v komisiji šolskega sklada glasovali 

korespondenčno. 

 

Sestanek zaključen ob 19.00. 

 

Zapisala: Nataša Hozjan Breznjik 

 

 

 

 

 

 

 

 


