
 

 

 
Svet staršev  
OŠ Kašelj 
 

ZAPISNIK 
 
 

5. seje Sveta staršev OŠ Kašelj, 
ki je bila v torek, 28. 5. 2019, ob 18.00, 

v prostorih OŠ Kašelj, učilnica N38. 
 
 
 
Prisotni: 
Predstavniki staršev učencev OŠ Kašelj (po oddelkih): g. Denis Mušič (1. b), ga. Marjetka 
Valent (2. a), ga. Mojca Bratun (2. b), Boris Knez (3. b), ga. Nika Mikyška (3. c), ga. Romana 
Jager (4. a), ga. Sandra Peterca Poznik (5. a), ga. Petra Gruden (5. b), ga. Mateja Svet (6. a), 
ga. Nevenka Župančič Oletič (6. b), ga. Petra Ščukovt (6. c), ga. Urška Kuder (7. a), ga. Tanja 
Bregar (7. b), g. Martin Konjajev (8. b), 
 
Predstavniki OŠ Kašelj: 
mag. Tanja Rozman (v. d. ravnateljice), Petra Miklič Rus (pomočnica v. d. ravnateljice), 
Kristina Janc (skrbnica učnega sklada) 
 
Odsotni: 
Predstavniki staršev učencev (po oddelkih): g. Robert Groznik (1. a), g. Armin Ota (3. a), g. 
Nedžad Žunić (5. c), ga. Andrijana Marc (8. a), ga. Edita Botonjić (9. a), g. Tomaž Dečman  
(9. b), 4. b razred nima predstavnika 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda 

2. Poročilo o korespondenčni potrditvi zapisnika 3. in 4. seje sveta staršev OŠ Kašelj 

3. Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2019/20 

4. Izbira kandidatov za Pritožbeno komisijo 

5. Aktualne teme in odgovori na prejeta vprašanja staršev 

6. Pobude, predlogi 

 
  



 

 

Točka 1 / Potrditev dnevnega reda 
SKLEP št. 1 
Člani Sveta staršev OŠ Kašelj so potrdili dnevni red 5. seje Sveta staršev OŠ Kašelj. 
 
Točka 2 / Poročilo o korespondenčni potrditvi zapisnika 3. in 4. seje sveta staršev OŠ Kašelj 
Predsednica sveta staršev OŠ Kašelj pove, da so predstavniki staršev potrdili zapisnika 3. in 4. 
seje korespondenčno. 
Zapisnik 3. seje je bil potrjen korespondenčno po e-pošti z 12 glasovi članov sveta staršev OŠ 
Kašelj od 21. do 26.3.2019. 
Zapisnik 4. seje je bil potrjen korespondenčno po e-pošti s 17 glasovi članov sveta staršev OŠ 
Kašelj od 8. do 10.6.2019. 
 
Točka 3 / Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko 
leto 2019/20 
Kristina Janc predstavi seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo morali 
nabaviti starši in katerih skupna cena je predmet potrditve. 
S prihodnjim letom se delovni zvezki za 1. in 2. razred skladno z novim pravilnikom, krijejo iz 
učbeniškega sklada in jih zato predstavniki staršev ne potrjujejo. 
Za prihodnje leto je nižja skupna nabavna cena v 5. razredu, ker ni več delovnega zvezka za 
kolesarski izpit.  
Višja skupna nabavna cena je v 4. razredu, ker je dodan samostojni delovni zvezek za 
slovenščino, ter v 6., 7., 8. in 9. razredu, ker se učbenik za zgodovino nadomešča s 
samostojnim delovnim zvezkom za zgodovino.  
Predstavniki staršev postavijo vprašanje, zakaj se ne potrjujejo tudi delovni zvezki in gradiva 
za neobvezne in obvezne izbirne predmete, saj je tudi to strošek staršev, predmeti pa del 
obveznega izobraževanja. Odgovor šole je, da to ni skupna nabavna cena za posamezen 
razred, vendar bo skrbnica sklada Kristina Janc, glede tega še pridobila odgovor ministrstva. 
Predstavniki staršev so podali tudi dva predloga: 
- da se učbenika za glasbo za 3. in 4. razred vključita v učbeniški sklad in  
- da likovni material kupi šola in strošek materiala zaračuna staršem po položnici. Tako bi 
dosegli ugodnejšo ceno za starše ter kot ekošola dodatno prispevali k zmanjšanju odpadkov. 
Sklep št. 2 
Svet staršev je soglasno potrdil skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 
gradiv za posamezen razred v šolskem letu 2019/2020. 
 
Točka 4 / Izbira kandidatov za pritožbeno komisijo 
Pritožbeni komisiji se je iztekel 2-letni rok, zato je bilo treba izbrati 2 nova kandidata. Člani 
Sveta staršev so v pritožbeno komisijo predlagali in potrdili 2 kandidata, in sicer Tanjo Bregar 
in Borisa Kneza, ki sta podala pisno soglasje.  
SKLEP št. 3 
Člani Sveta staršev OŠ Kašelj v Pritožbeno komisijo OŠ Kašelj predlagajo Tanjo Bregar in 
Borisa Kneza.  
 
Točka 5 / Aktualne zadeve in odgovori na prejeta vprašanja staršev 
Pisnih vprašanj v.d. ravnateljice in predsednica sveta staršev nista prejeli. 

 



 

 

Točka 6 / vprašanja in pobude, ki smo jih prejeli na seji: 
VABILO ZA VPIS V 1. RAZRED: Nekateri starši pri vpisu v 1. razred niso dobili vabila na prvi 

roditeljski sestanek.  

Vodstvo šole bo preverilo, kje je prišlo do težav. 

TELEFONI: Postavljeno je bilo vprašanje, ali so telefoni v šoli dovoljeni.  

Odgovor vodstva je, da telefoni v šoli niso dovoljeni. Če jih otroci uporabljajo, jih običajno 

zaplenijo (razen v redkih izjemnih primerih) in morajo po njih priti starši.  

DEŽURSTVA NA PARKIRIŠČU: Dežurstvo na parkirišču zaradi nepravilnega parkiranja so bila 

ukinjena, ker so starši opozarjali na to, da ni oznak, ki bi parkiranje prepovedovale.  

ZMANJŠANJE TEŽE TORB: Starši še vedno opozarjamo na neustrezno težo šolskih torb. 

Podanih je bilo več predlogov, kako bi lahko na najlažji način vplivali na zmanjšanje teže torb, 

kot npr.: 

- prilagoditve urnikov, tako da je več ur enega predmeta v enem dnevu;  

- da se Atlas zagotovi vsem učencem, tudi 6. razredom, ki nimajo pouka v geografski učilnici,  

- projiciranje snovi iz učbenika na tablo, namesto, da otroci vsakič nosijo učbenike v šolo, 

- vključevanje potrebnih gradiv v načrtovanje učnih ur in sprotno obveščanje učencev o 

gradivih in učnih pripomočkih, ki jih pri naslednji uri potrebujejo. 

Vse predloge bo šola posredovala učiteljem. 

 

 

Zapisala:                                     Predsednica Sveta staršev: 
Urška Kuder  Mateja Svet   


