
  

 

Zapisnik četrte seje sveta staršev, z dne 21. aprila 2016. Seja se je začela ob 18. uri.  

 

Dnevni red:  

 

1. Potrditev zapisnika tretje seje  

2. Poročilo o delu šolskega sklada 

3. Aktualno dogajanje na šoli 

4. Šole v naravi 

5. Analiza ankete o prehrani 

6. Vprašanja in pobude staršev 

7. Razno 

 

Prisotni: Jelka Košir (1.a), Simona Knežević (1.b), Miroslav Lazić (2.a), Bojan Bataković (2.b), 

Stanislav Rozman (3.a), Tea Režek (3.b), , Urška Stankovič Elesini (4.b), Anđelka Gajić (5.b), Aleš 

Gros (6.a), Samo Kranjec (6.b), Metoda Šoba (7.a), Marin Knežević (7.b), Petra Kaloh (8.a), Nataša 

Adlešič Barba (9.a), Božo Starašinič, ravnatelj, ter Pavel Virant, pomočnik ravnatelja.  

Opravičili so se predstavniki 4.a, 4.b, 9.b.  

 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb.  

 

K točki 1: Osnutek zapisnika tretje seje je bil soglasno sprejet, skupaj s spremembo, ki jo je g. 

Rozman članom predhodno poslal po elektronski pošti in ki se glasi: »Nekaj predstavnikov je 

opozorilo, da popoldne spet prihaja do tega, da otroci ob lepem vremenu gledajo risanke, namesto 

da bi bili na prostem. Razprava je izpostavila še, da so tudi risanke lahko primerna rešitev, če so 

vsebine izobraževalne narave, in da je šlo v izpostavljenih primerih za razvedrilne oz. ne najbolj 

primerne vsebine«.  

S tem se spremeni zapis v 6. točki predloga zapisnika 3. seje »starši so izrazili nestrinjanje s tem, da 

učenci v podaljšanem bivanju gledajo risanke« in se nadomesti z »Nekaj predstavnikov je 

opozorilo, da popoldne spet prihaja do tega, da otroci ob lepem vremenu gledajo risanke, namesto 

da bi bili na prostem. Razprava je izpostavila še, da so tudi risanke lahko primerna rešitev, če so 

vsebine izobraževalne narave, in da je šlo v izpostavljenih primerih za razvedrilne oz. ne najbolj 

primerne vsebine«.  

 

K točki 2: Ga. Adlešič Barba, predsednica nadzornega sveta šolskega sklada, je podala poročilo o 

realizaciji letnega programa dela šolskega sklada za šolsko leto 2014/15 in program dela za 

2015/16. Sredstva so se v lanskem šolskem letu zbirala na treh zbiralnih akcijah papirja in s 

prostovoljnimi prispevki, zbranimi na prireditvi Ritem na parketu z licitacijo dresov in športnih 

pripomočkov znanih športnikov. Opravljen je bil nakup fiksnega ozvočenja za veliko telovadnico. 

Kar zadeva program za letošnje šolsko leto, ostaja način zbiranja sredstev isti. Izvedene bodo skupaj 

tri zbiralne akcije odpadnega papirja (druga je bila 22. aprila, na Dan zemlje), na prireditvi Ritem na 

parketu pa bo izvedena licitacija, ki bo letos nekoliko razširjena tudi na druga področja, in sicer bo 

šlo za dražbo predmetov znanih osebnosti in ne več samo športnikov. Sredstva so letos namenjena 

za nakup defibrilatorja, za kar je bila pridobljena že tudi donacija, in za dokončanje projekta 



postavitve ozvočenja, pri čemer gre zahvala gospodu hišniku in g. Benedetiču, ki sta med zimskimi 

počitnicami izvedla postavitev, kar je bistveno znižalo stroške tega projekta.  

 

K točki 3: Ravnatelj je predstavil aktualno dogajanje na šoli. Dejal je, da je trenutno obdobje, ko 

učenci intenzivno pridobivajo ocene oziroma jih popravljajo za nazaj. Ostale aktivnosti potekajo po 

programu. Maja in junija bo izvedenih precej šol v naravi. Izpostavil je športne uspeha učencev – 

starejši fantje so državni prvaki v košarki, mlajši fantje pa ljubljanski prvaki v odbojki. Potekajo 

tudi tekmovanja v znanju iz različnih predmetov. Naša šola, skupaj z vsemi drugimi osnovnimi 

šolami in obema gimnazijama v Šentvidu, sodeluje v projektu Ex tempore, ki je letos posvečen 150-

letnici javnega šolstva v Šentvidu, v okviru katerega bodo potekale številne aktivnosti, tečaji in 

prireditve. 12. maja bodo potekali roditeljski sestanki za vse razrede. Dodatno je uvedeno plavanje 

za pete razrede. Za učence, ki so osvojili bralno značko, bo organiziran obisk pisatelja Žige 

Gombača. Za 26. junija je predviden začetek prve faze adaptacije šole (in šolskega igrišča), ki naj bi 

bila končana do začetka novega šolskega leta. Zaradi gradbenih del bo spremenjen način vstopanja 

v šolsko poslopje med počitnicami.  

 

K točki 4: Šola je še naprej pripravljena izvajati vsakoletne šole v naravi za učence od prvega do 

osmega razreda, kljub predlogu ministrstva za racionalizacijo šol v naravi. Ravnatelj je pripravil 

statistiko udeležbe učencev v šolah v naravi med letom 2005 in 2014/15. Ugotovil je, da ni mogoče 

govoriti o kakršnem koli trendu naraščanja ali upadanja udeležbe, temveč le o posameznih letih, ki 

izstopajo, kar gre pripisati različnim razlogom. Šola v naravi bo ena izmed točk dnevnega reda na 

naslednjem roditeljskem sestanku, tako da bodo lahko starši izrazili svoje mnenje o tem.  

 

K točki 5: Ravnatelj je predstavil povzetek ankete o šolski prehrani, ki je bila izvedena med učenci, 

rezultate pa so obdelali učenci osmih razredov. Anketa je bila namenjena ugotavljanju 

prehranjevalnih in nakupovalnih navad učencev. Nekaj ugotovitev: veliko učencev ne zajtrkuje, 

presenetljivo pa je, da gre predvsem za mlajše učence. Pri kosilu imajo učenci najmanj radi 

zelenjavne priloge, solato in juhe. Veliko učencev je menilo, da imajo premalo časa za malico. 

Preučila se bo možnost podaljšanja odmora za malico.  

 

K točki 6:  

 Ga. Košir je povzela stanje na področju pobud glede izboljšanja prometne varnosti. Nekaj 

pobud je že obrodilo sadove, saj so projekti za spremembo že v izdelavi, nekaj pa je novih. 

Zelo velik problem je prometni kaos pred šolo ob jutranji konici, zlasti parkiranje na 

avtobusnem postajališču. Člani so podali nekaj predlogov – da se formira skupina staršev 

(in/ali starih staršev oziroma drugih prostovoljcev), ki bi prvih nekaj tednov po začetku 

pouka dežurali pred šolo v jutranji konici in opozarjali starše na neprimernost parkiranja na 

avtobusnem postajališču (ter jih usmerjali drugam, kjer se da parkirati, npr. pred Mercator), 

da bi otroci izdelali listke, ki bi se jih nato »kršiteljem« zatikalo za brisalce, da starši na 

začetku šolskega leta podpišejo zavezo o pravilnem ravnanju, ko pripeljejo otroke v šolo. 

Ravnatelj je opozoril na problem morebitnih konfliktov, ki bi lahko nastali med starši in celo 

med otroki, zato je posvaril pred vključevanjem otrok. Prisotni smo se strinjali, da moramo 

predstavniki staršev na to problematiko redno opozarjati na roditeljskih sestankih. G. 

Rozman je dejal, da bo oblikoval dopis na to temo in ga poslal članom sveta staršev po 

elektronski pošti.  



 Na vprašanje predstavnice, ali še poteka zbiranje zamaškov, je odgovor pritrdilen. Tudi za 

recikliranje nekaterih drugih vrst posebnih odpadkov so nameščeni zbiralniki na vidnih 

mestih, starši pa se pri razrednikih oz. osebju šole lahko pozanimajo, kaj, kje in na kakšen 

način se zbira.  

 Več staršev je pohvalilo letošnjo prireditev Pozdrav pomladi.  

 Na vprašanje, ali v petek, 22. aprila, potekajo kakšne posebne aktivnosti ob Dnevu Zemlje,  

ravnatelj pove, da razen zbiralne akcije papirja ne.  

 Ponovno smo zaznali povpraševanje staršev po organizaciji poletnega varstva. Že na začetku 

šolskega leta je ravnatelj pojasnil, da šola formalno tega ne more oz. ne sme organizirati. 

Kjer take aktvinosti potekajo, so večinoma izpeljane preko nevladnih organizacij, ki se 

prijavljajo na razpise, npr. MOL in nato ponudijo svoje dejavnosti.  

 Pripomba glede šolskega prevoza: preden avtobus spelje, naj se voznik prepriča, če vsi 

sedijo. Ravnatelj pozorno spremlja dogajanje, je tudi zaznal dogodek te vrste in v zvezi z 

njim takoj reagiral.  

 Pripomba enega od staršev, da je obveščanje o odpadlih dejavnostih prepozno. Ravnatelj 

pojasni, da v primeru višje sile,  predvsem pri nenadni odsotnosti zunanjih izvajalcev 

dejavnosti, šola težko ukrene kaj več, da pa učence za čas odpadle dejavnosti vključijo v 

varstvo. 

 Na vprašanje o ukrepih glede na pripombo s prejšnje seje o risankah ravnatelj pove, da sledi 

našemu stališču in je le-tega tudi posredoval in preverja uresničevanje. 

 Na vprašanje, ali bo letos še kako predavanje (npr. o ustvarjalnem preživljanju počitnic), 

ravnatelj odgovori, da smo letos organizirali dve uspešni in glede na termin še tretje ne bi 

bilo smotrno, tako da bi ideje prenesli v novo šolsko leto. Za osmošolce pa je pripravljeno 

predavanje o poklicnem usmerjanju.  

 Ravnatelj izpostavi številne dejavnosti ob 150-letnici šolstva v Št.Vidu. 

 Predstavnik 2.b povpraša, če se je kdo udeležil čistilne akcije v soboto, 9. aprila na območju 

četrtne skupnosti. Nekateri prisotni so bili seznanjeni, posamezni tudi udeleženi. Predstavnik 

daje pobudo, da v prihodnje obveščamo starše in jih povabimo tudi na take akcije.  

 

K točki 7:  

        V kratkem sledi obvestilo o naslednji oz. zadnji seji sveta staršev. Predsednik predstavnike 

naproša, da se (dnevni red je vsako leto enak, ker smo na tej seji dolžni izpolniti predpisane 

obveznosti) nanjo vnaprej pripravijo, da ne bo nepotrebnih razlag in s tem predolge seje.  

        Izmenjava vtisov o dobro obiskanem predavanju g. Rajovića.  

 

 

Zapisnik zapisala:  

Petra Kaloh                                                              

 

                                                                                                   Predsednik sveta staršev: 

                                                                                                           Stanislav Rozman        

 

 

 


