
 

 

 
Svet staršev  
OŠ Kašelj 
 

ZAPISNIK 
 
 

3. redna seja Sveta staršev OŠ Kašelj, 
ki je bila v ponedeljek, dne 1.6.2017, ob 17:00 

v prostorih OŠ Kašelj, učilnica N38. 
 
Prisotni: 
 
Predstavniki staršev učencev OŠ Kašelj (po oddelkih):  
 
Nataša Rupnik (1.a), Katarina Zadravec (1.b), Mateja Korbar Šimić (1.c), Romana Jager (2.a), 
Bojana Grigić (2.b), Sonja Novak (3.a), Uroš Markovič (3.b), Mateja Svet (4.a), Nevenka 
Zupančič Oletič (4.b), Urška Kuder (5.a), Janez Bostič (6.b), Tomaž Dečman (7.b), Roman 
Pogačar (8.a), Metka Tomše (9.b) 
 
Predstavniki OŠ Kašelj: 
 
Matjaž Zajelšnik (ravnatelj), mag. Tanja Rozman (pomočnica ravnatelja), Kristina Janc 
(skrbnica šolskega sklada). 
 
Odsotni: 
 
Predstavniki staršev učencev (po oddelkih):  
 
Petra Grabner (5.b), Andrijana Marc (6.a), Edita Botonjić (7.a), Simona Juvan (9.a) 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev 
3. Aktualne zadeve ob koncu šolskega leta 
4. Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv 
5. Odgovori na prejeta vprašanja staršev 
6. Pobude, predlogi 
 

************************** 



 

 

AD/1 
 
Sprejemanje dnevnega reda 3. rednega sestanka Sveta staršev. 
 
SKLEP št. 1 
 
Člani Sveta staršev OŠ Kašelj so potrdili dnevni red 3. redna seja Sveta staršev OŠ Kašelj. 
 
 
AD/2 
 
Potrjevanje zapisnika 2. redne seje Sveta staršev. 
 
SKLEP št. 2 
 
Člani Sveta staršev OŠ Kašelj so potrdili zapisnik 2. seje z dne, 20.2.2017. 
Zapisniki se po novem potrjujejo korespondenčno, z namenom, da bodo bolj tekoče sprejeti 
in objavljeni na spletni strani šole. 
 
 
AD/3 
 
Na seji je ravnatelj predstavil naslednje aktualne zadeve: 
 
VPIS ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO: 
Naslednje šolsko leto se je v prve razrede vpisalo 54 otrok. Previdena sta dva oddelka 1. 
razredov. 
 
Bodoče 5. razrede bodo zaradi dodatnih vpisov predvidoma razdelili v tri oddelke. Dodatne 
učilnice so predvidene v prostorih vrtca nad telovadnico. V planu je prenovitev dveh učilnic 
nad telovadnico. Druga možnost so izredno povečani oddelki v soglasju z Ministrstvom, v 
kolikor šola ne bi dobila potrebnih sredstev. 
 
Na vprašanje predstavnikov sveta staršev je ravnatelj podal pojasnilo o delitvi. Ta se izvede 
na osnovi strokovne odločitve - pri čemer se upošteva tako enakomerno razporeditev otrok 
po spolu, uspešnosti, dinamiki, kot tudi želje otrok. V razredih se bodo pred koncem leta o 
razdelitvi pogovorili in izvedli "anketo". 
 
ŠOLSKA TELOVADNICA: 
Po manjši nezgodi v telovadnici, je vodstvo šole pridobilo mnenje varnostnega inženirja, da 
telovadnica ni več primerna za uporabo. Do prenove se zato telovadnica ne uporablja za 
potrebe pouka. Predvidena je urgentna prenova. Obseg prenove (celovita, ki je že bila v 
procesu priprave, ali delna, glede na nujnost posega) je odvisen od višine v ta namen 
predvidenih sredstev s strani lastnika,  Mestne občine Ljubljana. Predviden začetek prenove 
je že med bližajočimi se poletnimi počitnicami. 
 
 
 



 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: 
Zaradi omejitve števila neobveznih izbirnih predmetov s strani Ministrstva bo naslednje leto 
na šoli 7 skupin neobveznih izbirnih premetov, po 3 skupine za 4. in 5. razrede ter 2 skupini 
za 6. razrede. Športa za 6. razrede in nemščine za vse razrede iz tega razloga ne bo. 
Tehnika bo še naprej organiziran le za 4. razrede, saj gre za enoletni program, ki ga ni moč 
nadaljevati. 
 
VALETA: 
Na valeto je vabljena le ožja družina učenca zaradi prostorskih omejitev. 
 
 
AD/4 
 
Predstavniki sveta staršev so spisek šolskih potrebščin prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
Predstavnica šolskega sklada Kristina Janc je zato predstavila predvideno spremembo 
šolskega učbeniškega sklada, ki poleg učbenikov obsega tudi delovne zvezke 1. razredov, ki 
jih je izdala Državna Založba Slovenije (pri izboru je prišlo do spremembe, založbe – prej 
Rokus) in katerih skupna cena je 37,20 EUR. Predstavila je tudi pogled šole na aktualno temo 
plačila delovnih zvezkov za prvošolce s strani šolskih skladov, ki je trenutno v obliki okrožnice 
in ne sprejetega pravilnika ali drugega uradnega dokumenta. Do sprejetja ustreznega 
uradnega dokumenta, šola nima osnove, da bi delovne zvezke za prvošolce krila iz 
učbeniškega sklada. V kolikor bo do pričetka šolskega leta prišlo do uradne spremembe, 
bodo o tem obvestili starše bodočih 1. razredov. 
 
PRIPOMBE IN VPRAŠANJA NA IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV 
Predstavniki sveta staršev opozarjajo, da zgolj delo po delovnih zvezkih Radovednih pet za 
matematiko v petih razredih ni dovolj za osvojitev potrebnega znanja. Glede na to, da se je 
šola odločila za ta delovni zvezek, si želijo dodatne naloge z učnimi listi. Predlog je, da se 
vključi delovni zvezek Računanje je igra. 
 
Predstavniki sveta staršev opozarjajo, da šestošolci v šolo nosijo Atlase, ker pouk geografije 
zanje ni organiziran v učilnici za geografijo in Atlasov tako pri pouku ne dobijo zagotovljenih s 
strani šole. Predlog je, da se pouk geografije zagotovi v učilnici za geografijo, kjer je dovolj 
Atlasov, da jih imajo vsi učenci.  
Šola bo pri razporedu urnikov poskrbela, da bodo imeli tudi šestošolci geografijo v učilnici za 
geografijo. 
 
Predstavnike sveta staršev zanima kaj je mišljeno pod možnostjo nakupa delovnega zvezka 
za kemijo "po želji" za 8. razred. Delovni zvezek ni obvezen, saj je mišljen za nadstandardno 
delo, vendar ga priporočajo. Vse v zvezi s tem, bo učiteljica učencem razložila prvi teden. 
 
Predstavnika staršev zanima ali so medpredmetni delovni zvezki ukinjeni. Medpredmetnih 
učbenikov ne uporabljamo več. 
 
SKLEP št. 3:  
Svet staršev OŠ Kašelj je soglasno potrdil skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih 
učnih gradiv za šolsko leto 2017/2018. 



 

 

AD/5 
 
NPZ – ravnatelj pohvali učence za odlične rezultate na NPZ-ju. 
 
 
AD/6 
 
Svet staršev je obravnaval odgovore vodstva šole na prejeta vprašanja staršev, ki so jih 
predhodno posredovali predstavniki staršev po oddelkih. 
 
ZDRAVA PREHRANA 
Vprašanje: 
Gledala sem prispevek, kako nekaj šol v Sloveniji posveča pozornost zdravi prehrani v šoli. Z 
jedilnikov so črtali sokove, sladke prigrizke, pizze itd, nadomestili jedilnike z več sadja in 
zelenjave, za pijačo je na voljo le voda ali nesladkani čaj. 
Ali lahko na naši šoli karkoli naredimo v tej smeri? Kako lahko otroke ozavestimo, kako 
pomembna je zdrava prehrana in kako škodljive so sladke pijače in hrana? 
Mogoče lahko učenci tudi sami začnejo s pridelavo zelenjave na šolskih zelenjavnih vrtih. Na 
primer ta praksa je zelo uspešna na Novi Zelandiji. Otroci v šoli sami pridelujejo zelenjavo in 
jo tudi pripravljajo pri krožkih in gospodinjskih urah. 
Odgovor: 
Smernice zdrave prehrane, ki so določene s strani ministrstva, uresničujemo v praksi.  
1. V času šolskega kosila učenci ne dobijo več sladkih pijač, ampak vodo. V času šolskega 
kosila prav tako ni več sirupa. Ukinili smo tudi avtomat za sirupe. 
2. V času šolske dopoldanske malice se trudimo, da je sadnih in sladkanih pijač čim manj. Do 
izteka javnega naročila, ki se konča  z 31. 8. 2018, smo pogodbeno dolžni naročati sok 
proizvajalca Nektar Natura, d. o. o. Odstopanje je lahko v obsegu 10 %. Na dolgi rok bomo 
ukinili sladke pijače, ki jih bomo nadomestili z nesladkanimi pijačami in vodo. S proizvajalcem 
Nektar Natura (Fructal) smo v dogovarjanju za bodočo dobavo zelenjavnih in podobnih 
zdravih napitkov in pijač. 
3. Čaj je na šoli nesladkan.  
4. Pri pecivu, ki ga naročamo, se trudimo, da vsebuje minimalno količino sladkorja, da je iz 
polnozrnate in ekološko proizvedene moke. Sladke prigrizke imamo samo nekajkrat mesečno 
in v času popoldanske malice. 
5. Večkrat naročamo kruh, ki je z manj soli, ki je med drugim iz koruzne, ržene ali ovsene 
moke. Trudimo se, da je bele moke čim manj.  
6. Z nekaterimi dobavitelji (teh je sedem) imamo sklenjene pogodbe (ki niso del javnih 
naročil), po katerih imamo samo ekološko in (ali) slovensko pridelana živila (bio pecivo, bio 
jabolka, bio mlečni izdelki, bio kruh, ...) 
7. V okviru Sheme šolskega sadja enkrat tedensko razdelimo sadje in zelenjavo vsem 
učencem. Projekt je poleg tega namenjen tudi osveščanju učencev o zdravem načinu 
prehranjevanja (anketa, plakat, šolski vrt..). Drugo leto bo  v shemo vključeno tudi mleko in 
seveda mlečni izdelki (razdeljeno enkrat tedensko). Proizvajalci so seveda vsi slovenski. 
8. Učenci se učijo in praktično spoznavajo zdrave načine prehranjevanja v okviru pouka 
gospodinjstva, v okviru izbirnega predmeta sodobna priprava hrane, na dnevih dejavnosti, 
na dan slovenske hrane. 
9. Šola ima svoj ekološki vrt, za katerega skrbijo predvsem učenci višjih razredov. Na vrtu je 
zelenjava slovenskih proizvajalcev. V tekočem šolskem letu smo pridobili tudi dve visoki 



 

 

gredi, ki bosta namenjeni predvsem začimbnicam. Kar zraste, učenci porabijo pri pouku 
gospodinjstva ali pri izbirnem predmetu sodobna priprava hrane. Sami pripravljajo hrano 
tudi v okviru ekoloških dni. 
10. V sledečem šolskem letu nameravamo izvesti anketo med učenci v zvezi s šolskimi 
jedilniki. 
Menim, da se šola na vso moč trudi, da se učenci zdravo prehranjujejo in da so tudi na 
primeren način in v zadosti količini seznanjeni s smernicami zdravega načina prehranjevanja. 
V tej začrtani smeri se bomo trudili tudi v prihodnje.  
Odgovor je pripravil Jani Polak, organizator šolske prehrane 
Mnenje predstavnika Sveta staršev: 
Opažanje staršev, da je več obrokov na en dan mlečnih. Do tega prihaja zato, ker kosilo 
pripravljajo v Osnovni šoli Polje in pri načrtovanju obrokov ne morejo sodelovati. 
 
POBUDA KROŽIŠČE 
Vprašanje: 
Dobila sem prošnjo, če se lahko šola angažira oziroma vzpodbudi Mestno občino Ljubljana za 
čimprejšnjo ureditev krožišča (Vevče, Polje, Zalog). Kar nekaj učencev se v našo šolo vozi iz 
drugod, tudi iz Fužin, Polja ali pa stanujejo na drugi strani Zaloške ceste in le ti otroci morajo 
vsaj 1x dnevno prečkati to izredno nevarno križišče. Poleg vsega je problem pozimi, ko je 
zjutraj dolgo tema in zvečer zelo kmalu tema in je en del križišča neosvetljen in popolnoma 
nepregleden. Prosimo za pomoč oziroma poziv MOL-u za začetek urejanja te izredno 
nevarne šolske poti. Po vseh napovedih g. Župana, bi morali z deli začeti že lansko leto 
avgusta - kar seveda niso prve obljube in ljudje so oziroma smo že precej neučakani glede 
rešitve tega dolgoletnega problema. 
Odgovor: 
Šola bo pošiljala pobude na MOL za reševanje te problematike, vendar vse kaže, da se bo 
krožišče kmalu začelo graditi. 
 
NEMŠČINA 
Pobuda: 
Ostro nasprotujemo praksi, da se otrokom, ki so se prostovoljno vključili k pouku nemščine, 
vendar pri tem niso izjemno uspešni, pri težavah ne pomaga, temveč se jih od pouka 
nemščine odganja, tako pri neobveznem izbirnem pouku nemščina kot tudi pri obveznem 
izbirnem pouku nemščina.  
Menimo, da je to še posebej pomembno, v današnjem vedno bolj povezanem svetu, saj za 
generacijo teh otrok znanje tujih jezikov ne bo zgolj intelektualen ali socialen prestiž, temveč 
velikokrat tudi pogoj za preživetje. In to velja tudi za veliko tistih z nižjo izobrazbo, ki se bodo 
zaposlili v Sloveniji. 
 
TELEVIZIJA 
Pobuda: 
Predstavniki sveta staršev opozarjamo na preveč gledanja televizije med poukom in podaljšanim 
bivanjem pri vseh 9ih razredih. Pri pouku naj se izvaja izobraževalni program, v podaljšanem varstvu 
pa poleg domačih nalog aktivnosti, ki so primerne za konkretno starostno skupino, v čim večjem 
možnem obsegu tudi zunaj. 
Prav tako smo starši mnenja, da otroci v šoli preveč časa preživijo tudi za računalnikom. 
 
 



 

 

USTNO PREVERJANJE ZNANJA 
Pohvala in pobuda: 
Predstavniki sveta staršev na predmetni stopnji kot dobro prakso izpostavljamo ustno 
preverjanje znanja, na način, kot ga izvajata ga. Jurca in ga. Jakob, pri katerem ostali učenci 
poslušajo. S tem tudi ostali utrjujejo znanje, učenci dobijo morebitne dodatne razlage in 
odgovore, ki jih niso razumeli, slabšim in socialno šibkejšim učencem se omogoči lažje 
osvajanje znanja in hkrati se zagotavlja tudi zakonsko predpisano javnost ocenjevanja pred 
učenci oddelka. Ga. Jurca to zagotavlja s tem, da so tudi učenci, ki ne poslušajo lahko 
ponovno ocenjeni, če ne poslušajo. 
 
OCENJEVANJE 
Pobuda: 
Starši prosijo šolo, da učitelje opozori, da imajo učenci tudi do 4 ocenjevanj na teden in 
prosijo, če lahko učitelji med seboj sodelujejo tako, da bo do takih stresnih tednov ne 
prihajalo. 
 
SPOLNO, PSIHIČNO IN FIZIČNO NASILJE 
Pobuda: 
Nujno prosimo, da šola skrbno bdi nad odnosi med učenci oziroma učenkami in nas starše 
takoj opozori na kakršne koli znake nasilja. Starši smo pripravljeni priskočiti na pomoč in smo 
pripravljeni na sodelovanje. 
Odgovor: 
Šola vse probleme dnevno rešuje in sodeluje s starši. V primeru težav pa starši lahko 
kadarkoli pristopijo do razrednika in zadeve bodo zagotovo takoj začeli reševati. 
Problematika: 
Izpostavljenih je bilo nekaj primerov nasilja, ki izhajajo iz izven-šolskega okolja, vendar se 
prenašajo v šolsko okolje. Predstavniki sveta staršev menimo, da so predavanja za reševanje 
te vedno širše problematike preredka in soglasno predlagamo, da šola prične rednim 
vsakoletnim izvajanjem programa za preprečevanje tako spolnega, fizičnega in psihičnega 
nasilja, usmerjenega predvsem na otroke v vseh 9-ih razredih. Pozdravljamo in podpiramo 
predavanja za starše, vendar ugotavljamo, da se teh udeležujejo predvsem starši, ki se 
problemov že zavedajo, otroci z največ problemi pa tako ostajajo še vedno izvzeti. 
 
SKLEP št. 4: 
 
Šola prične z rednim vsakoletnim izvajanjem predavanj za otroke za preprečevanje in 
prepoznavanje vseh vrst nasilja nad otroci v vseh 9-ih razredih šole. 
 
SPLETNA STRAN 
Vprašanje: 
Spletna stran šole. Dobila sem pripombo na neprimerno urejeno stran osnovne šole. Stran je 
nepregledna in na njej je premalo informacij. Starši prosijo, da se spletno stran primerno 
uredi, da bo postala pregledna in bodo na njej našli vse, kar bodo iskali. Zapisnika za letošnje 
leto na strani ni. Predlagamo, da se stran redno ureja, saj smo v dobi, kjer večina ljudi 
informacije išče na spletu. 
Odgovor: 
Spletna stran je v fazi prenove. Šola je odprta za vse pobude kaj starši na spletni strani šole 
pogrešate. 



 

 

ZBIRALNE AKCIJE 
PAPIR: 
Pobuda: 
Z avtom ni bilo dostopa do kontejnerja, prav tako akcija ni bila primerno objavljena. Kljub 
zgodnim obvestilom, bi moralo biti naknadno še več obvestil oziroma pobud za zbiranje. 
ZAMAŠKI 
Zbiranje zamaškov poteka skozi celotno šolsko leto. 
 
ŠPORTNI DOSEŽKI UČENCEV: 
Pobuda: 
Predstavnica sveta staršev predlaga, da se v dosežke, ki jih predstavi šola, vpiše tudi dosežke 
učencev, ki niso doseženi na tekmovanjih za šolo, vendar tudi izven šole. Imamo namreč 
veliko odličnih športnikov, ki na državnih in mednarodnih tekmovanjih dosegajo odlične 
rezultate. 
Odgovor: 
G. ravnatelj se strinja s predlogom in je nad njim navdušen ter bo vzpodbudil učitelje, da z 
učenci zapišejo vse športne dosežke. 
 
POHVALA 
Predstavnica sveta staršev je podala javno zahvalo učiteljici ge. Korošec za aktivno 
sodelovanje in pomoč otroku, ki je imel čez celo leto zdravstvene težave in bil veliko 
odsoten. Ga. Korošec je bila tudi sicer pohvaljena. 
 
POHVALA 
Predstavnik sveta staršev je podal pohvalo učitelju Ferencu za dodatne naloge pri 
matematiki in prejel tudi splošno pohvalo za trud. 
 
POHVALA 
Predstavnici sveta staršev sta podali pohvalo učiteljicama 1.c oddelka. 
 
POHVALA 
Predstavnica sveta staršev je podala pohvalo učiteljici 5. a oddelka ge. Tadeji Mraz Novak. Je 
skrbna, prijazna, razumevajoča, ... in obveščanje staršev z njene strani je odlično. 
 
POHVALA 
Predstavnica sveta staršev je pohvalila dobro prakso ga. Stojan in z njo doseženi rezultati iz 
prejšnjega šolskega leta, ko so učenci tedensko pisali spise in poprave napak iz njih. 
 
POHVALA 
Predstavnica sveta staršev je pohvalila učiteljico 3. a, go Urško Horvat, saj otrokom podaja 
ogromno znanja in ljubezni. 
 
POHVALA 
Predstavnik sveta staršev je podal pohvalo za odlično urejeno in popravljeno otroško igrišče. 
 
Zapisala:       Predsednica Sveta staršev: 
Ga. Urška Kuder      nadomestila ga. Mateja Svet 
          


