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OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR 
DANILA KUMAR INTERNATIONAL SCHOOL 

Gogalova 15 , Ljubljana, Slovenija 

 

Zapisnik redne seje Sveta staršev z dne 24. 9. 2018 

Pričetek seje: ob 18.00 uri v prostorih dvorane v stavbi I. 

 

Prisotni: 
Tomaž Zavodnik, Tomaž Paljk, Maja Vodopivec Crkvenjaš, Vedran Anžin Lončarić, Vesna Križanec, Saša 
Vrhovec Hartman, Azina Pašagič, Peter Vidmar, Tanja Pihlar, Jožica Zupan, Gregor Klemenčič, Vesna 
Slapernik, Alenka Šivic, Melita Ponikvar, Nela Jager, Janja Rožmarin Pagon, Blažka Vodušek, Špela Purkart, 
Katarina Keber, Taja Škorc, Andrej Štrakl, Miha Mihelič, Miha Bizant, Milka Hafner, Damir Josipovič, Andreja 
Babnik, Karmen Požun, Vesna Hribar Pilgram.   
 

Opravičeno odsotni:  
Živa Kolman, Živa Matjašič. 
 

Odsotni: 
Barbara Hvastija, Ula Gartner, Sanela Halilović. 
 

Vabljeni prisotni: 
Ravnateljica, vodji oddelkov, vodje aktivov, zapisnikarica 
 

Dnevni red: 

1. Predstavitev novih članov Sveta staršev ter vodstva šole in vodij aktivov 
2. Vprašanja in pobude staršev 
3. Pregled sklepov in zapisnika predhodne seje 
4. Seznanitev z LDN in nadstandardnim programom 
5. Komisija za prehrano 
6. Upravni odbor šolskega sklada 
7. Razno:  

a. Samoevalvacija in pedagoško poročilo šole 2017/18 
b. Teden kulture in dan OŠ Danile Kumar 
c. Dobrodelna akcija Pomoč sošolcu 2018/2019 
d. Projekt Razširjeni program – gibanje in zdravje 
e. Drugo  

Sklep 1: Zbor sveta staršev soglasno potrdi predlagani dnevni red seje. 

K 1. 

Uvodni pozdrav in nagovor predsednika Sveta staršev g. Josipoviča (9.a). Sledila je predstavitev članov Sveta 
staršev, vodstva šole in vodij aktivov. 

K 2. 

- Pojav podančic. Kako šola ukrepa? 

Ga. Zajc (pomočnica ravnateljice na razredni stopnji) odgovori, da se o tem obvesti starše in dodatno spodbuja 
higieno in umivanje rok.  
Ga. Lončarič (2.c) vpraša, če je možno, da so učenci dobili podančice s hrano v šoli in če se opravljajo kakšne 
analize hrane?  
Ga. Zajc odgovori, da za hrano skrbi inšpekcija in izvaja različne analize. Šola skrbi, da je hrana zdrava in 
čista.  
 

- Zakaj dve delovni soboti? Zakaj prost dan 31.1.? 

G. Josipovič (9.a) pove, da Pomoč sošolcu poteka na soboto, zaradi boljše in lažje organiziranosti dogodka in 
možnosti širše udeležbe, kar se je potrdilo lansko leto.  
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Za tem ga. ravnateljica odgovori, da smo se odločili za obe delovni soboti zaradi boljše organiziranosti obeh 
dogodkov, tako Pomoč sošolcu kot tudi Pomladne prireditve. Izpostavi tudi, da je lani vladalo splošno 
zadovoljstvo, predvsem med starši, da sta oba dogodka v soboto. Zato so se odločili, da se ju letos izvede na 
enak način. Če starši nimajo varstva za delovna dneva, ki bosta zaradi teh sobot na šoli pouka prosta, bo v 
šoli organizirano varstvo za mlajše otroke.  
 

- E-asistent – vestnosti vpisovanja domačih nalog 

Ga. Hazabent, pomočnica ravnateljice predmetne stopnje, pove, da je učitelj dolžan vpisati učenčevo oceno, 

odsotnost in snov učne ure. Vsi ostali vpisi so stvar učiteljeve odločitve. Učitelji niso dolžni vpisovati domačih 

nalog, ampak je to skrb učenca.  
 

- Promet – zamude šolskih avtobusov in promet Kalingerjeva?  

Ga. Zajc, pomočnica ravnateljice razredne stopnje, pove, da so za zamude kriva razna popravila na cestah, 
in da to hitijo odpraviti. Dodala je tudi, da v teh primerih učitelji razumejo zamujanje in to tudi opravičijo.  

Za promet na Kalingerjevi pa ga. ravnateljica pove, da so povprašali o možnosti pločnika, vendar ta zaradi 
ozke ulice ni možen. Pove jim tudi, da je četrtna skupnost opazovala promet in stanje na tej uličici in ugotovila, 
da promet poteka nad pričakovanji. Ga. Mihelič predlaga, da otroci izstopijo iz avtomobilov že na začetku te 
ulice, da bi promet lažje in hitreje tekel.  

- Udeležba na podnebnem protestu? 

Ga. Hazabent opozori na pasivnost mladih, ki je posledica tudi tega, da jim skušamo odrasli ponujati vedno 

več oz. se odločati namesto njih. Zagotovi, da bomo pobudo, ki bo prišla od otrok, zagotovo podprli in omogočili 

njihovo udeležbo na podnebnem protestu. Ne bomo pa jim tega vsiljevali.  
 

- Ekološke aktivnosti šole, strategija zmanjšanja CO2 

 

Ga. Hazabent pove, da so bili učenci vključeni v mednarodni projekt, sestavljen iz štirih modulov na temo 

okolja. V zadnjem delu so preverili ogljični odtis in spoznali način, kako pride do njega. Vključeni so bili osmi 

in deveti razredi nacionalnega in mednarodnega oddelka. Vse svoje raziskave so morali predebatirati.  

Ga. ravnateljica doda, da so ekološke teme vključene v redni program šole kot del vsebin, obravnavanih pri 
pouku. Otroke spodbujamo k razmišljanju na drugačen, t.j. bolj trajnosten način.  
 

- Bralna značka ni pogoj – zakaj omejitev ocene na največ 3? 
 

Ga. Plešnik, vodja aktiva slovenistov, odgovori, da včasih učenci dobijo preveč informacij in zato kaj narobe 

razumejo. Verjetno je bilo tako tudi v tem primeru. Informacije je potrebno najprej preveriti. Bralno značko 

spodbujamo in smo ponosni na to, da imamo največje število učencev z opravljeno bralno značko med 

ljubljanskimi šolami. Spodbuja se tudi tako, da se učna ura nekaterih predmetov začenja z 10 minutnim 

branjem. Zaželeno bi bilo, da bralno značko opravijo vsi, saj to pripomore tudi k boljšemu znanju in posledično 

k boljši oceni.  

Ga. Hazabent doda, da je pri angleščini bralna značka obvezna.  

- Kode za otroke nevarne, lahko pride do zlorab podatkov? 

Ga. ravnateljica pove, da kodo za priklic otroka iz OPB lahko spremenijo starši sami; navodila dobijo pri 
razrednikih. Ker pa obsežnejše spreminjanje kod pomeni precejšnje nadaljnje komplikacije, priporoča, naj 
namesto menjave kode starši raje takoj po povratni informaciji na zaslonu izbrišejo zapis o svojem otroku.  
Ga. Vodopivec Crkvenjaš (2. b) izpostavi, da starše skrbi, ker na tablici ne dobijo pravega odgovora od učitelja. 
Ga. Likar (vodja aktiva OPB) pove, da so ob nekaterih urah linije preveč zasedene in zato prihaja do zastojev. 
Zato prosi za potrpežljivost in v primeru, da otrok v primernem času ne pride k recepciji, na to opozorijo 
receptorja. 
Ga. Hartman (3.a) pripomni, da učiteljica ni vedela, kdaj se konča določena interesna dejavnost. Ga. 
ravnateljica pove, da so urniki interesnih dejavnosti dostopni vsem in naj se o tem starši pozanimajo sami.  
 

- Velike razlike v ceni vstopnic za npr. gledališče med našo in drugimi šolami? 

Ga. Zajc pove, da šola plača tudi stroške prevoza in ne samo vstopnice. Zato pride verjetno do teh razlik v 
ceni. Se pa zelo trudimo, da bi bile cene čim nižje.  
Ga. ravnateljica doda, naj družina, ki je v denarni stiski, za pomoč pri financiranju nadstandarda za svojega 
otroka zaprosi šolo. Skupaj zbiramo sredstva, da pomagamo otrokom iz socialno šibkih družin.  
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- 4. c poda predlog za organizacijo predavanja o varni rabi interneta in mobilnih medijev 

Ga. ravnateljica apelira na starše, naj otroke tudi doma poučijo o nevarnostih interneta in mobilnih telefonov, 
saj slednje ni samo igrača. Doda tudi, da je bilo veliko izobraževanj na to temo že organiziranih, vendar je bila 
udeležba staršev zelo nizka. Prosi, da se o tem pogovorijo še z ostalimi starši.  

-  Premalo brezplačnih interesnih dejavnosti? 

Na to se takoj odzovejo nekateri starši, ki zatrdijo, da ima malo šol tolikšen nabor krožkov, kot jih ima naša. 

Ga. Hazabent pove, da šola priporoča največ dve interesni dejavnosti na otroka. Ga. ravnateljica doda, da je 

potrebno včasih plačati tudi prijavnino na tekmovanju, čeprav je interesna dejavnost brezplačna. Plačajo se 

dodatni stroški (material, tekmovanje), ne plača pa se učitelja.  

- Ključavnice omaric na predmetni stopnji se težko zaklepajo? 

Ga. Hazabent preko staršev povabi učence, da jo pridejo sami prosit za pomoč.   
 

- Obljubljene police v omaricah? 

Ga. Zajc odgovori, da smo police uredili že v prejšnjem šolskem letu.  

- Branje imena in priimka na odzivniku? 

Ga. Vodopivec Crkvenjaš (2. b) pove, da se je že zgodilo, da je učitelj v podaljšanem bivanju prebral samo 
ime in posledično poslal na recepcijo napačnega otroka. Želi, da se učitelje opozori, naj bodo na to bolj pozorni. 

- G. Bizant (8. b)  - Pohvala, kritika in pobuda – vesel je bil, da so bili urniki objavljeni predčasno in 

želi, da bi se to dogajalo še naprej. Imena razrednikov so lahko zakrita. 

Ga. ravnateljica pove, da za prvi šolski dan vsi lahko vedo že sredi avgusta, kako bo potekal in kaj potrebujejo. 

Za naprej pa želi, da so urniki stvar učencev. G. Bizant (8. b)  pravi, da je njemu lažje, da si lažje organizira 

čas. Razume pa, da je to stvar učencev. 

K 3. 

G. Josipovič povzame zapisnik in sklepe zadnje seje Sveta staršev, na kar ni pripomb. 

Sklep 2: Zbor Sveta staršev soglasno sprejme zapisnik predhodne seje.  

G. Josipovič hkrati opozori, da potrebujemo novega predstavnika v Svetu šole iz vrst staršev, saj se je 
prejšnjemu članu g. Stuparju iztekel mandat z zaključkom šolanja otroka. Predlaga, da v Svet šole imenujemo 
g. Klemenčiča (4.b), ki se je s kandidaturo strinjal. 

Sklep 3: Zbor Sveta staršev soglasno potrdi Gregorja Klemenčiča (4.b) kot predstavnika staršev 
učencev nacionalnega oddelka v Svetu šole. 

K 4. 

Ga. ravnateljica kratko povzame vsebino LDN. Starše spomni, da je za izvajanje nadstandardnih storitev 
potrebno njihovo soglasje. Obvezna osnovna šola izvaja program načeloma brezplačno. Plačljive dejavnosti 
so lahko prehrana, dnevi dejavnosti, plavanje, šola v naravi in podobno. Ob tem pove, da se cena prehrane 
za to šolsko leto še ni zvišala. 
Go. Škorc (7. b)  zanima, zakaj gredo 7. razredi drugo leto zapovrstjo na knjižni sejem? 
Ga. ravnateljica odgovori, da je program narejen za šeste in sedme razrede, kar pomeni, da bo drugačen kot 
lani. Poleg tega pa s tem želimo izboljšati odnos do knjige.  
 
Sklep 4: Zbor sveta staršev soglasno sprejme predlog za nadstandardni program 2019/20. 
 
K 5. 

G. Josipovič (5. c) na kratko opiše delovanje komisije za prehrano. G. Zavodnik (1. b) se javi za člana komisije 
za prehrano. 
 
Sklep 5: Zbor sveta staršev soglasno potrdi Tomaža Zavodnika (1.b) kot predstavnika staršev učencev 
nacionalnega oddelka v šolski komisiji za prehrano. 

K 6. 
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Ga. Hafner (8. c)  želi, da nekdo drug prevzame akcijo Pomoč sošolcu. G. Josipovič predlaga, da se to 
vprašanje rešuje na sestanku za Pomoč sošolcu.  

G. Štrakl (7. c)  na kratko opiše delovanje šolskega sklada v času njegovega mandata. Pove, da je glavni vir 
financiranja akcija Pomoč sošolcu ter doniranje preko položnic. Zahvali se vsem sodelujočim. 
G. Hafner (8. c) doda še, da so pridobili okoli 9165 €.  
S strani šole je bila kot nadomestna članica namesto odsotne gospe Murn, predlagana ga. Nina Čibej, prav 
tako iz šolske svetovalne službe. 
 
Sklep 6: Zbor sveta staršev z enim vzdržanim glasom imenuje Upravni odbor šolskega sklada v novi 
sestavi. 
 
K 7. 

Sklep 7: Zbor Sveta staršev se soglasno strinja, da se za potrebe delovanja Sveta staršev lahko 
izmenjujejo elektronski naslovi predstavnikov. 

a) Ga. ravnateljica na kratko povzame samoevalvacijsko in pedagoško poročilo šole za lansko šolsko leto, 
2018/2019.  

b) Ga. ravnateljica pove, da bo teden kulture potekal 10. 10. do 15. 10. 2019, saj je 13. 10. 2019 dan OŠ 
Danile Kumar. 15. 10. 2019 bo organizirano druženje v Dvorani Smelt s skupino Jazzva. Prijavnice za 
koncert bodo učenci dobili v šoli.  

c) Ga. Hafner (8. c) predstavi dobrodelno akcijo Pomoč sošolcu in pove, da se bo letos odvijala na 
novembrsko delovno soboto. Povabi starše k sodelovanju, saj je potrebna pomoč pri nadzorovanju blagajn 
ter pri sami predhodni organizaciji. Pove tudi, da bo iniciativni sestanek 10. 10. 2019, ob 18.00, ter da se 
mora sestanka udeležiti vsaj en predstavnik iz vsakega razreda. 

Sklep 8: Zbor Sveta staršev soglasno sprejme sklep o zagotovitvi enega predstavnika na oddelek za 
sodelovanje pri akciji Pomoč sošolcu na iniciativnem sestanku dne 10. 10. 2019, ob 18.00. 

d) Ga. ravnateljica pove, da so bili starši o projektu RaP obveščeni tudi na roditeljskih sestankih. Šola bo 
poskrbela, da bodo otroci deležni še več gibanja znotraj OPB-ja. Ga. Vrhovec Hartman (3. a) poda skrb, 
če je zaradi tega programa manj časa namenjenega domačim nalogam, saj otroci domov prinesejo še 
ogromno dela. Ga. ravnateljica pove, da OPB sestoji iz časa za zdravo prehrano, časa za gibanje in časa 
za samostojno učenje. Gibanje je izven časa ur, namenjenih učenju. Interesne dejavnosti pa lahko 
potekajo v času teh ur, kar posledično pomeni, da otroku ne uspe narediti vsega v šoli. Ga. Rožmarin 
Pagon (5. c) zanima, če potem v OPB-ju potrebujejo športno opremo? Ga. ravnateljica odgovori, da ne 
potrebujejo dodatnih oblačil, če so tudi sicer dovolj udobno oblečeni. 

 
e)   

 

- G. Josipovič (5. c) pove, da je iz Rdečega križa prišla ponudba o seznanitvi otrok o ukrepih za prvo 
pomoč.  

- Ga. ravnateljica predstavi botrstvo na naši šoli in starše ponovno povabi k sodelovanju. Za prispevani 
znesek se vsak starš odloči sam.  

- G. Josipovič sporoča, da so na spletnih straneh RIC objavili publikacijo Informacije za učence in starše 
2019/2020 (http://www.ric.si in http://eric.ric.si).  

- G. Josipovič predstavi še dejavnosti za starše in povabi vse zainteresirane, da se jim pridružijo ob 
sredah na odbojki oz. francoščini ali se pridružijo pevskemu zboru za starše. Potekala pa bo tudi tečaj 
oblikovanja gline enkrat na mesec in verjetno tudi slikanje. Kar pa ne bo popolnoma brezplačno, saj 
je potrebno zagotoviti material za ustvarjanje. Tisti, ki bi jih zanimalo ustvarjanje z glino ali slikanje, naj 
to sporočijo razrednikom ali pa g. Josipoviču.  

- Ga. ravnateljica poda še dve novosti o pravilnikih. Prva novost se nahaja v Pravilniku o šolski prehrani, 
kjer je dodan zapis, da otrokom in obiskovalcem ne dovolimo vnosa hrane v šolske prostore. Druga 
sprememba pa se nanaša na Pravilnik o posebnih statusih in sicer na del o vrhunskih športnikih.  

 
G. Josipovič (9.a) se zahvali vsem udeležencem za prisotnost in zaključi sejo. Seja Sveta staršev se je 
zaključila ob 20.30.  

 

Zapisala: Patricija Fajdiga 

http://eric.ric.si/

