
 
OŠ Kašelj 
Kašeljska cesta 119 a 
1260 Ljubljana Polje 
 

 

Z A P I S N I K 
 

3. seje Sveta staršev OŠ Kašelj,ki je bila v sredo, 18. 2. 2015  
ob 17.00, v učilnici N38 Osnovne šole Kašelj   

 
 
Prisotnost članov Sveta šole: 
Anamarija Jamink Čeh, Jurka Pavlovčič Ilovar, Boštjan Košorok, Petra Grabner, 
Urška Kuder, Mario Krizmanić, Peter Višnjevar, Brigita Robida, Natalija Kunc 
Rešek, Tomaž Dečman, Anica Petrič, Simona Juvan, Franci Skubic, Robert Kunc,  
Katarina Hudoklin, Borut Pirman in predstavniki šole Tadeja Mraz Novak, Tanja 
Rozman, Matjaž Zajelšnik. 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda seje Sveta staršev 

2. Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev  

3. Šolski sklad 

4. Učno-vzgojni rezultati ob koncu I. ocenjevalnega obdobja šolskega leta 

2014/2015 

5. Informacija o vpisu v 1. r za šolsko leto 2015/2016 

6. Odgovori na prejeta vprašanja staršev 

7. Pobude, predlogi.  

 

AD 1)  Potrditev predlaganega dnevnega reda seje Sveta staršev 
 
SKLEP št.1:   Predlagani dnevni red je bil sprejet s strani vseh prisotnih  
                    predstavnikov Sveta staršev. 
 
AD 2)   Pregled zapisnika 3. seje Sveta staršev 

 
SKLEP št. 2: Člani Sveta staršev soglasno sprejeli zapisnik 2. redne seje Sveta   
                   staršev. 
  
 
 



AD 3)  Šolski sklad 
 

a.) Zaradi komentarjev glede porabe in namena denarja Šolskega Sklada, so 
predstavnice Sklada in Svet staršev zaključili naslednje: 
 Predstavniki Sveta staršev so vedno povabljeni, da dajo smernice oz. predloge o 
porabi sredstev! Komu bodo sredstva na koncu namenjena, je odločitev  
izvoljenih in potrjenih predstavnikov Šolskega Sklada. 
 
Sklep glede namena porabe sredstev Šolskega Sklada:  
Predstavniki Sveta staršev prejšnjega šolskega leta, na prvem roditeljskem 
sestanku v novem šolskem letu, vzpodbudijo starše razreda, da podajo predloge, 
kam naj se namenijo sredstva Šolskega Sklada. Predlogi bodo predani 
predstavnikom Šolskega Sklada, kateri bodo pa upoštevani, je pa stvar 
predstavnikov omenjenega sklada.  
 
b.) Šola se odpoveduje stolom, zato se sredstva Šolskega Sklada ne bodo 
namenila nakupu tega. 
 
 
c.) Odgovor na pismo ga. Grmek:  
Šola ni nasprotnik, želi sodelovati s starši in se zaveda, da vseh možnosti ne 
izkoristi. Veliko staršev je nezainteresiranih za dogajanje na šoli, zato kritike 
glede tega ne priznava.  
Zelo je moteča množina v dopisu, zato v bodoče predstavniki Sveta in vodstvo 
šole prosimo, da se na dopisu jasno izrazi kdo je vključen v pobudo oz. grajo 
glede delovanja šole ali zaposlenih! 
 
Trdite, da je šola premalo seznanjena s problemi in da se z njimi slabo spopadajo. 
Ravnatelj zagotavlja, da se s problem soočajo na večih, zelo  osebnih nivojih: 
starš-učitelj-razrednik-svetovalna služba-roditeljski sestanki- ravnatelj ena, na 
ena… Delajo se pa tudi napake, saj nihče ni nezmotljiv! 
 
Šola menda nima socialnega čuta… Na OŠ Kašelj imajo zelo močno svetovalno 
službo, Vedno so dobrodošli učenci in starši, če potrebujejo pomoč ali pogovor. 
Tudi Šolski Sklad še ni odslovil pomoči potrebne! Večje stroške, npr. šolo v naravi 
in podobno, dajo vedno na obroke, če je izražena potreba. 
  
Glede šolskih prevozov… Ko so dnevi dejavnosti, se včasih naroči tudi prevoz, saj 
ne morejo vedno vsi na mestni avtobus (preobremenjenost) in hkrati velikokrat 
zgubljajo dragoceni čas. 
 
SKLEP št 3: 
Če se bo v bodoče kdo odločil pisati v imenu vseh staršev v razredu, se bo sklical 
sestanek z namenom razkritja in prevzema odgovornosti pišočega. Pisanje pritožb 
v imenu celega razreda, brez podpisov, ni več dopustno! 
 
 
 
 
 



AD 4)  Učno-vzgojni rezultati ob koncu I. ocenjevalnega obdobja šolskega  

           leta 2014/2015. 

Ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja je bilo pri šolskem delu uspešnih 367 otrok, 

8% pa jih je bilo neuspešnih pri enem ali več predmetih. Kot že vsa leta, je največ 

nezadostnih ocen pri matematiki. Nekateri od učencev, ki so negativno ocenjeni, 

ponavljajo razred že drugič, se starši niso strinjali s ponavljanjem ali pa niso 

dovolili prešolanja otroka.  

Vse pogosteje se dogaja, da se starši tujcev ne strinjajo z vključitvijo otroka v 

nižji razred. To bi otroku olajšalo prvo leto šolanja v novi državi, lažje bi se soočal 

z novim jezikom in načinom dela, hkrati pa bi njemu in učiteljem omogočili 

bistveno lažji pristop k zmanjšanju morebitnih vrzeli v znanju.  

Učitelji opažajo, da si vedno več učencev ne zna strukturirati dela kadar imajo 

veliko obveznosti, zato jim pri tem pomagajo. To naj bi bila mnogokrat največja 

težava – večja kot način učenja. Velikokrat so razlogi tudi v slabših socialnih 

razmerah in v pomanjkanju podpore s strani staršev ter njihovi opremljenosti pri 

ravnanju z zahtevnejšim vedenjem svojih otrok. 

V zadnjjih leti, letos pa še bolj, se na šoli soočajo z vedenjskimi težavami učencev 

na razrednji stopnji. Veliko je nesamostojnosti, neodogovornosti do opravil, 

kšitev pravil, zmerjanja, nespoštovanja sošolcev in delavcev šole.  K vsakemu 

učencu poskušajo skupaj s starši pristopiti individualno in poiskati nove pristope. 

Na žalost so morali v tem polletju prvič v zgodovini šole izreči vzgojni opomin. 

Učenci večinoma radi hodijo v šolo in se v njej počutijo varne. Vsesplošna klima 

in odnosi so sproščeni in umirjeni. 

Vprašanje: Učitelji bi morali biti uskaljeni, glede količine znanja, ki je potrebna 
v naslednjem razredu.  
 
Odgovor: Učitelji vedo kaj morajo predelati v šolskem letu. Na kakšen način 
preverjajo znanje je njihova stvar. Težko se uskladijo, vendar so standardi znanja 
jasni! Razredniki določenih oddelkov so usklajeni in pišejo iste teste.  
 
 
AD 5) Informacija o vpisu v 1.razred za naslednje šolsko leto 
 
Šoloobveznih otrok v okrožju šole je 49. Eden se seli, štirje grejo na drugo, pet 
se jih še ne bo šolalo. Na Kašeljsko šolo so dobili prošnjo 16ih otrok, ki so iz 
drugega okrožja. Na žalost vsem ne morejo ugoditi. Tako bodo sprejeti le tisti, 
ki imajo sorojence na Šoli Kašelj.  
 
V prvi razred je tako vpisanih 42 otrok, dva ostaneta od lani.  
Predlog za spremembo šolskega okoliša bo oddan do konca leta. To je nujno 
predvsem zato, ker se soseske pspešeno večajo. 
 



AD 6) Odgovori na prejeta vprašanja staršev 
 
a.) Starši 3. In 7. razredov niso zadovoljni s sklepom glede Šole v naravi in 
zahtevajo, da njihovi otroci vseeno grejo. 

 
Odgovor: Na CŠOD pri prijavi zahtevajo, da se plačajo penali, če iz 
kakršnih koli razlogov šola odpove prihod . Na zadnjem Svetu Staršev smo 
se dogovorili, da mora biti 85% udeležencev na taboru. Nadaljnje smo 
fiksirali, da se v Šolo v naravi pelje otroke v 2. in 3. razredu za 5 dni in 
potem se v 8. razredu. Predlog šole je, da se držimo dogovora. Lahko pa 
predstavniki razredov pobirajo sezname zainteresiranih (poimenski 
seznam) in če bo prijav dovolj, se bo Šola v naravi izvedla. 
  

SKLEP št. 4:  
V 2. in 6. razrede bo dana anketa, na pobudo stašev, kdo vse želi iti v Šolo v 
naravi. Pravila glede prijav v Šolo v naravi se ne bodo spreminjala. Do konca 
marca je potrebno izvesti anketo, sicer bomo prepozni s prijavami na CŠOD! S 
strani učiteljev ni odpora, če so težave, so težave s starši… 
 
 
b.) Izbor šolskih potreščin 
Odgovor: Torbe so pretežke! Šolo pozivamo, naj se tega problema loti 
sistematično, da se bo zmanjšala teža šolskih torb.  
 

Odgovor: Torbe so res težke! Poskušali bodo na to vplivati, a učbeniki in 
delovni zvezki ne morejo biti lažji kot so.  Naj starši med letom malo 
pregledajo torbe, kaj otroci nosijo s sabo. Morda pa je notri tudi kakšen 
poln zvezek, ki ga lahko otroci pustijo doma. 

 
 
Pobuda: Morda bi bili lahko učitelji sredi leta bolj pozorni in povedali, kdaj otroci 
ne potrebujejo več obdelanih delovnih zvezkov in jih lahko pustijo doma? Kako 
je z mapami, kamor se vlagajo učni listi? Proti koncu leta je zelo težka. Kako bi 
lahko to zmanjšali? 
 

Odgovor: Ravnatelj bo učitelje prosil za pomoč pri zmanjšanju teže torbe in 
kdaj lahko otroci pustijo gradivo doma. 

 
c.) Pobuda: Ali bi lahko šola ponudila počitniško varstvo? 
 

Odgovor: Za letos je žal prepozno.  Nam najbližja šola, ki ponuja počitniško 
varstvo je OŠ Moste Polje. Če bi želeli, da se varstvo izvaja tudi na OŠ Kašelj, 
je treba podati pobudo. Zanimive bi bile predvsem zimske počitnice… Treba 
pa je ugotoviti ali je vsaj interes s strani staršev, kolikšen je in naslednje 
šolsko leto se lahko prijavijo na razpis. 

 
 
 
 
d.) Pripomba na ponudbo prehrane 



 
Odgovor: Tovrstnih pritožb še ni bilo! Kosilo pride iz OŠ Polje in na jedilnik 
žal nimajo vpliva. Jedilnik ni idealen, je dovolj raznolik, ni pa slab. 

 
e.) Pobuda glede plačevanja int. dejavnosti: Izvajalci naj ponudijo opcijo plačila 

s karticami (ritmična gimanstika)… 
 

Odgovor: Na začetku leta naj bi starši dobili obvestila, kjer so se lahko sami 
odločili glede gotovinskega/negotovinsko plačila. Starši, poskušajte se sami 
dogovoriti z izvajalci. 

 
 
 
 
 
f.) Vprašanje: Ali stroškovnik za več otrok na šoli ne velja več?  
 
Odgovor: Velja. Ni avtomatičen, če pa želite zbirni račun, javite želje v 
računovodstvo. G. ravnatelj bo preveril v računovodstvu, zakaj obstoječega 
zbirnika v danem primeru ni. 

 
 

g.) Vprašanje: Kdaj bo omogočen vhod v šolsko igrišče z vozički? 
 

Odgovor: Odločili smo se, da bo zraven labirinta narejena odprtina za vozičke. 
Odprtina bo tako majhna, da motorji in kolesa ne bodo šli spodaj. 

 
h.) Floorbal: marsikateri starš je imel pripombe glede udeležbe na tekmi 

državnega prvenstva v Floorballu. V dvorani je navijalo 5 staršev, in zelo malo 
otrok… Tekma se je odvijala okrog 13.oo, ko bi jih lahko učitelji podaljšanega 
bivanja pripeljali v telovdanico. Zakaj se otroci med seboj ne vzpodbujajo oz. 
zakaj jih učitelji ne pripeljejo na tekme? 

 
Odgovor: Tudi starši nismo vedli, da so tekme!  Izvajalci dejavnosti največkrat 
ne obveščajo o dogajanju.  
 

i.) Pripomba: Učitelj nogometa ne izvaja popoldanske dejavnosti. 
 

Odgovor: Šola Kašelj je zamenjala izvajalca in z njim prekinila pogodbo v 
mesecu Decembru, ker je bil nezanesliv. Nogomet v izvedbi Nogometne šole 
bo letos še brezplačen, naslednje leto pa ne več.  
 
 

AD 7) Pobude, predlogi 

 

 Pohvale glede priprav na valeto: učiteljica Nina Kononenko otroke uči 
plesat se z njimi druži…. Program je res super- učiteljice ga izvajajo 
brezplačno, v okviru interesnih dejavnosti! Ga. Krese in ga. Korošec nudijo 



dodatno pomoč in vse skupaj se zelo trudijo! Z otroki delajo 4 mesece po 
1,5 ure in valeta je zato še posebej čarobna. 

 

 Pohvala ga. Hozjan z ga. Nino Mesner, glede organizacije informativnih 
dnevov. 

 

 Pohvala vsem zaslužnim, da se je učni uspeh v 9. razredu dvignil. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                             Predsednica Sveta staršev: 
Tanja Bregar                                                        Simona Juvan 

 
 


