
Z A P I S N I K 
 

2. sestanka Sveta staršev OŠ Sostro v šolskem letu 2014/2015, 
ki je bil 18. februarja 2015 ob 18.00 uri v jedilnici šole. 

 
Na sestanku je bilo prisotnih 24 predstavnikov Sveta staršev OŠ Sostro, predstavnika 1. a in 6. c sta 
opravičila svojo odsotnost. Seznam prisotnih je priloga k originalu zapisnika.  
 
Na sestanku je sodelovala ravnateljica ga. Mojca Pajnič Kirn in pomočnici ravnateljice, ga. Ingrid 
Boughaba in ga. Barbara Ambrož. Za predstavitev poročila o šolskem skladu OŠ Sostro je bil 
povabljen g. Miran Vene, predsednik upravnega odbora šolskega sklada. 
 
Sestanek je vodila predsednica sveta staršev in je potekal po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prvega sestanka v šolskem letu 2014/2015  
2. Poročilo Šolskega sklada 
3. Poročilo o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju 
4. Pobude, pohvale in problematika, obravnavana na roditeljskih sestankih 
5. Razno 

 
 
K 1. točki  
Predsednica sveta staršev je predstavila zapisnik in sprejete sklepe prvega sestanka v šolskem letu 
2014/2015.  
 
Sklep št. 1 – k točki 1 
Predstavljen zapisnik prvega sestanka v šolskem letu 2014/2015, je bil soglasno potrjen. 
 
K 2. točki: 
G. Miran Vene, predsednik upravnega odbora šolskega sklada OŠ Sostro, je predstavil poročilo o delu 
šolskega sklada. Predstavil je delo Šolskega sklada, ki se je v tem letu odločil za nov pristop pri 
zbiranju prispevkov v šolski sklad, in sicer so v mesecu oktobru 2014 staršem posredovali dopis (in 
položnico), v katerem je bilo navedeno, da lahko starši vplačajo poljuben znesek v šolski sklad, in 
sicer s položnico, s katero se plačuje obveznost do šole. Zaradi slabega odziva na poslano, nekateri 
starši pa niti niso prejeli dopisa o navedeni možnosti prispevanja v šolski sklad, šolski sklad prosi 
starše, da na naslednjem roditeljskem sestanku prejmemo v podpis izjavo, na podlagi katere bi 
mesečno prispevali v šolski sklad vsaj 1 EUR. 
 
Šolski sklad je tudi posredoval vabilo na Dobrodelno prireditev za Šolski sklad OŠ Sostro, ki bo v 
sredo, dne 4. 3. 2015 ob 18.00 uri v Zadružnem domu Zadvor.  
 
Svet staršev je dogovoril, da: 

- šolski sklad še v tem šolskem letu in tudi v bodoče, večkrat starše spomni o možnosti in načinu 
prispevanja v šolski sklad. Šolski sklad bo ponovno posredoval tudi pobude za sponzorstvo 
šolskega sklada. 

- šola ponovno pošlje staršem v podpis izjavo za mesečni prispevek v šolski sklad, in sicer preko 
otrok ter na roditeljskih sestankih. Pisna izjava bo za šolski sklad podlaga za obračun 
prispevka in sicer bo dopisana na položnici za stroške šole, kot posebna specifikacija za 
namen šolskega sklada. 

 
 
K 3. točki: 
Gospa ravnateljica je predstavila poročilo o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju šolskega 
leta 2014/2015, iz katerega izhaja, da je uspeh na ravni šole, vključno s podružničnimi šolami, 95 % 
(na predmetni stopnji od 6. do 9. razreda je uspeh 85 %, med najslabšimi pa so 9. razredi).  
 
 
K 4. točki: 

- 4. c: Starši želijo, da bi se mesečni računi, ki prihajajo na elektronske naslove, pošiljali samo 
obliki zapisa PDF in ne v ZIP zapisu, saj uporabljajo mobilno plačevanje in odpiranje v zapisu 
ZIP ni mogoče. 



 
Gospa ravnateljica je povedala, da se bo od naslednjega meseca dalje pošiljalo položnice v obliki 
zapisa PDF. 
 
 

- 6. a: Zaradi občasnega pojava vrstniškega nasilja naj se prouči možnost, da bi se med otroci 
organizirale razne delavnice na temo preprečevanja le tega. 
 

Gospa ravnateljica je povedala, da šola že sedaj veliko dela na temo preprečevanja vrstniškega 
nasilja, izvajajo se razne delavnice (medsebojni odnosi, načini reševanja najstniških težav, že četrto 
leto delavnica preprečevanja nasilja imenovana Way to fun), predvsem v višjih razredih.  V 3. razredu 
se izvaja Bonton, v 4. in 5. razredu delavnica na temo varne uporaba interneta. V tem šolskem letu bo 
organizirana tudi mediacija na temo vrstniškega nasilja. 
 
Po daljši razpravi je dogovorjeno, da učitelji na razrednih urah poskušajo večkrat obravnavati temo o 
preprečevanju nasilja, tako verbalnega kot fizičnega, in poskušajo otrokom dopovedati, da nič od tega 
ni sprejemljivo. Navedeno smo dolžni otrokom razložiti tudi starši. 
Prav tako je dogovorjeno, da se pogovori o preprečevanju vrstniškega nasilja začnejo tudi na razredni  
stopnji od 1. razreda dalje in ne samo na višji oz. predmetni stopnji. 
 
 

- 3. b: Posredovana je bila prošnja, da se starši držijo prometnih pravil in ne parkirajo na 
prostoru za invalide. 

 
Svet staršev podpira predlog, da se v primeru neupravičenosti ne parkira na prostoru, namenjenem za 
invalide. 
 
 

- PŠ Prežganje: Tuji jezik se izvaja skupaj z otroki iz PŠ Janče in PŠ Besnica, in sicer enkrat 
tedensko v bloku dveh ur in menijo, da je tedenski razmak za učenje predolg. Šolo prosijo za 
proučitev možnosti, da bi se že v tem šolskem letu zamenjal urnik, za naslednje šolsko leto pa 
zahtevajo, da se učenje tujega jezika umesti na urnik tako, da bo potekal dvakrat tedensko po 
eno uro z razmikom dveh dni. 

 
Gospa ravnateljica je povedala, da sprememba urnika letos ni mogoča, saj se navedeno veže na urnik 
učiteljice, ki poučuje angleščino, urnike treh PŠ (Prežganje, Besnica in Janče) in predvsem logistike, 
vezane na prevoz otrok v PŠ Besnica, kjer se izvaja pouk angleščine. Zaradi navedenega, je 
posredovala predlog, da bi učencem 4. razreda PŠ takoj po počitnicah ponudili ponavljanje angleščine 
v sklopu podaljšanega bivanja v Besnici, saj ima učiteljica OPB toliko znanja iz angleščine, da bo to 
lahko izvajala. Za naslednje šolsko leto pa bo šola poskušala urnik za angleščino na PŠ vzpostaviti 
tako, da angleščina ne bi bila več v bloku dveh ur skupaj. 
 
Dogovorjeno je, da se glede na navedene razloge o nemožnosti spreminjanja urnika tekom šolskega 
leta, takoj po zimskih počitnicah, začne v OPB Besnica, izvajati ponavljanje angleščine.  
 
 

1. c: Posredovali so prošnjo, da bi bila vrata na stari šoli zjutraj odprta in postavili vprašanje, 
ali kombi vozi tudi po Sostrski cesti. 

 
Gospa ravnateljica je odgovorila, da bodo v bodoče od 6:00 ure dalje vrata odklenjena, vendar naj se 
vrata ne pozabijo zapreti. 
Ga. Ambrož je povedala, da kombiji vozijo povsod tam, kjer ni zagotovljene varne šolske poti in da v 
primeru, da je v kombiju prost sedež, voznik vzame s seboj tudi učenca iz višjega razreda. 
 
Na temo prevozov kombijev, oddaljenosti učencev od/do šole ter terminskem planu prevoza do šole 
se je razvil daljši pogovor in nato smo se dogovorili, da: 

 ponovno posredujemo pobudo na ČS Sostro za sanacijo obstoječih in 
poškodovanih pločnikov ter postavitev novih pločnikov;  

 ponovno posredujemo na MOL zahtevek, za označitev prehoda za pešce na 
križišču med Litijsko cesto in Cesto 13. julija (pri Križavki), kljub temu, da je 



predsednica Sveta staršev pobudo že posredovala na MOL, ki je upravljavec te 
ceste, vendar odgovorila ni prejela; 

 šola oz. ga. Ambrož v sodelovanju z vozniki kombijev naredi simulacijo v smislu, 
da se vozni red kombijev spremeni na način, da bi učence, ki so doma bližje šole, 
pripeljali kobiji v šolo kasneje, učenci, ki pa so iz bolj oddaljenih krajev, pa 
kasneje. Naveden predlog predstavniki predstavijo na naslednjih roditeljskih 
sestankih in končno odločitev sprejmemo na tretjem sestanku sveta staršev, maja 
2015. 

 
 

- 6. a: Na Lipoglavu, na t.i. Primoževem ovinku na LPP postajališču ni postavljene table z 
označitvijo »Postajališče«. 

 
Šola bo o navedenem obvestila LPP. 
 

 
K 5. točki: 

- Predsednica Sveta staršev je opozorila še na nerealiziran dogovor, vezan na izvedbo 
delavnice za starše podružničnih šol, in sicer na temo Varna uporaba interneta, ki jo bo 
izvedel g.Bajc. 

 
Dogovorjeno je, da v podružničnih šolah zberejo prijave zainteresiranih staršev na temo delavnice in 
se glede na število zainteresiranih na 3. sestanku Sveta staršev dogovorimo o izvedbi v naslednjem 
šolskem letu.  
 

- Gospa ravnateljica je povedala, da so vse prijavnine na razna tekmovanja učencev začeli 
zaračunavati staršem, saj v šolskem skladu, iz katerega so se do sedaj plačevale prijavnine, 
ni dovolj denarja.  

 
- V šoli se je ugotovilo, da so nekateri otroci 7–9 razredov uporabljali elektronske cigarete, zato 

se starše prosi, da so še bolj pozorni na tovrstne zadeve, predvsem pa, da otroke soočimo s 
sodobnimi pastmi današnjega časa. 

 
- 9. c: V času, ko je zaradi bolezni manjkalo veliko otrok in tudi učiteljev, se je zgodilo, da so 

učenci v eni šolski uri naredili samo eno nalogo in nato gledali film. 
 
Gospa ravnateljica je odgovorila, da bo poskrbela, da v bodoče, do takih primerih ne bo več prihajalo.  
 

- 5. a: Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj na spletni strani OŠ Sostro ni objavljenih nobenih 
informacij, vezanih na počitniško varstvo in dejavnosti v času zimskih počitnic? 
 

Gospa ravnateljica bo poskušala urediti, da bodo informacije o varstvu in dejavnostih v času počitnic 
pravočasno objavljene na spletni strani OŠ Sostro. 
 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 19.30 uri. 
 
 
 
V besedilu zapisnika uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.  
 
 

Zapisala predsednica sveta staršev OŠ Sostro,  
Sonja Brumat 


