
Zapisnik 4. redne seje Sveta staršev OŠ Stari trg ob Kolpi v šol. Letu 2021/22 

 

 

Datum: 23.03.2022 

 

Kraj: telovadnica OŠ Stari trg ob Kolpi 

Začetek seje: 16.00, konec seje: 18.00 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. in 3. redne seje (priloga 1,2). 

2. Organizacija dogodkov – zbiranje starega papirja, adrenalinski park, woop trampolin park. 

3. Pogovor o izvedbi predavanja za starše – Mateja Petric. 

4. Pobude, predlogi in vprašanja. 

5. Razno. 

 

Prisotni so vsi člani sveta staršev, svet staršev je sklepčen. 

Prisotna ga. Andreja Rade in ga. Mojca Butala. 

 

Ad.1) Predlagan dnevni red je ponovno prebran. Dnevni red je glede na prošnjo ravnateljice 

spremenjen in se najprej obdela 2. in 3. točko dnevnega reda. Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad. 2) Pogovorimo se najprej okoli akcije zbiranja odpadnega papirja. Dinos Kočevje ima na 

razpolago pokrit zabojnik in nam ga bodo po predhodnem dogovoru pripeljali in tudi pustili nekaj dni 

za zbiranje. Predlog glede datuma je bil okoli 21.4.2022, ker takrat obeležujemo dan zemlje. Pridobiti 

je potrebno e-mail z pisnimi podatki o dogovoru glede dostave zabojnika in cene odpadnega papirja 

na tono. Predlagano je bilo, da se vabilo pošlje staršem preko e-asistenta in da  vabilo doseže širšo 

okolico šole, se izdela plakat in jih učenci obesijo na oglasno desko v svojem kraju. 

Woop trampolin park v Ljubljani naj bi učenci 1, 2 in 3 razreda obiskali enkrat v mesecu maju, kot 

nadomestilo športnega dne iger z žogo. Predstavniki sveta staršev bomo stopili v kontakt z razredniki 

in se pozanimali o izvedbi. Adrenalinski park pri Kovaču naj bi se izvedel ob koncu šolskega leta po 

končanem ocenjevalnem obdobju. Člani sveta staršev menimo, da bi bilo bolje izvesti prej, saj ob 

koncu šolskega leta nekateri učenci niso več prisotni v šoli in tudi nekaj motivacije med šolskim 

letom bi jim koristilo. Učenci pa tudi nestrpno pričakujejo adrenalinski park in se ga zelo veselijo. 

 

SKLEP: Datum zbiranja odpadnega papirja bo 20.4.- 22.4.2022, v namenski zabojnik, na parkirišču 

med OŠ in vrtcem. Vabilo se pošlje ravnateljici in bo posredovan staršem preko e-asistenta. Šola uredi 

plakat A4  in učenci ga obesijo na oglasno desko v svojem kraju. Vabilo se objavi na spletni strani 

šole. 

V čim krajšem možnem času se porabi darilne bone/karte za adrenalinski par in woop trampolin park. 

 

Ad. 3) Besedo je dobila Andreja Rade o izvedbi predavanja za starše. Predstavila nam je 

posvetovalnico za starše. Dobili smo prospekt z vsemi predavanji katere izvajajo. Ideja vodstva šole 

je, da bi predavanje za starše organizirali člani sveta staršev in o temi bi se odločili sami, glede na to 

kaj bi nas najbolj zanimalo in da bi bilo predavanje tudi obiskano. Mnenja so, da denar, ki ga dobimo 

z donacijami lahko porabimo tudi za starše. Predavanja iz te posvetovalnice so plačljiva. 

 

SKLEP: Člani sveta staršev se bomo o možnost izvedbe predavanja še pogovorili in se uskladili 

glede izbire teme tudi z ostalimi starši. 

 

Ad. 3) Zopet se je izpostavil problem o obveščanju preko e-asistenta v nadstandardni izvedbi. Starši, 

kateri plačujejo nadstandardno opcijo ne dobijo od vseh učiteljev informacij iz strani šole glede 



njihovega otroka. Kljub temu, da se je šola odločila za tega operaterja in ta operater to opcijo ponuja, 

bi morali učitelji te postavke upoštevati. Ravnateljica je mnenja, da je to dobra volja učitelja in da v 

nobenem zakonu se to ne zahteva od učitelja. E-asistenta ponekod uporabljajo tudi že v vrtcu, mogoče 

je opcija, da se začne uporabljati tudi pri nas. 

Izpostavi se prisotnost šole na športnih tekmovanjih. Zavedamo se, da šola nima dovolj učencev za 

tekmovanje v skupinskih športih, kjer je potrebno veliko število tekmovalcev. Obstajajo tudi 

individualni športi kot so atletika, plezanje, šah, lokostrelstvo. Otok iz vrtca obiskuje plezalni klub v 

Ribnici in tudi naša šola ima novo, lepo plezalno steno. Lahko se izkoristi potencial. Šola je bila znana 

po odličnih šahovskih uspehih. Izpostavi se ga. Niko Kuk, katera bi bila lahko mentor otrokom na 

šoli, če se organiziral krožek šaha na šoli. Vodstvo šole zatrjuje, da naredi dovolj na tem področju, 

vendar, da je odziv okolice slab. 

Članica sveta staršev T.T. izpostavi gasilska tekmovanja v kvizu in orientaciji, pri katerih lahko 

sodelujejo mešane starostne ekipe. T.T. je mentor mladine v gasilskem društvu Stari trg ob Kolpi in 

se bo zavzela za to, da bodo otroci sodelovali v gasilskem društvu. 

Starši se lahko tudi sami pozanimamo o možnostih izvedbe različnih oblik telovadbe, treningov oz 

katerih koli drugih oblik dejavnosti na šoli in priskrbijo mentorja/trenerja za izvedbo dejavnosrti. 

Pogovor je stekel tudi o opravljanju kolesarskega izpita. Vodstvo šole zatrjuje, da se kolesarski izpit 

redno opravlja vendar, da se zaradi covid situacije zadnje dve leti ni opravljal. Učenci in starši pravijo, 

da se kolesarski izpit že nekaj let ni opravljal (zdajšnji učenci osmega razreda nimajo opravljenega 

izpita). 

Mnenje nekaterih staršev, ki imajo otoke v vrtcu je, da so otroci premalo zunaj. Ga. Andreja Rade 

pove, da je problem s odsotnostjo vzgojiteljice in da jih je premalo, da bi z vsemi otroci hodili ven.  

Problem je kombinacija 1-6 let. Predlog je, da se naj več izkorišča prostor ob vrtcu, kateri je zagrajen 

in imajo lahko večji nadzor nad otroci.  Se pa pohvali delo vzgojiteljic glede vseh dejavnosti s otroci. 

 

Ad. 4) Ga. Andreja Rade pove, da se bo v naslednjem šolskem letu izvedla šola v naravi v CŠOD 

Fara za vrtčevske otroke stare 5 in 6 let ter 1 in 2 razred OŠ. 

V naslednjem šolskem letu predlagamo, da se izvede obisk smučarskih poletov v Planici, saj se 

vstopnice dobijo brezplačno za ogled skokov. Spodbujamo tudi izpostavljanje dobrih stvari na šoli in 

z tem več pohval. 

 

SKLEP: Upoštevati nadstandardne postavke v aplikaciji e-asistent iz strani učiteljev. Šola in starši 

naj aktivno iščemo učitelje/mentorje/trenerje za različne dejavnosti na šoli za učence. Ponovno naj se 

naredi razpored aktivnosti v telovadnici šole v popoldanskem času za krajane/društva/klube. Izvajanje 

kolesarskega izpita v petem razredu 2021/22 in za razrede generacij, ko je bil covid in se izpit ni 

izvajal. Izvedba šole v naravi v naslednjem šolskem letu in pravočasno informiranje o možnostih 

obiska smučarskih poletov v Planici. 

 

Drugih predlogov in pripomb ni bilo. 

 

                                                           

 

                                                                                              

                                                                                                                    predsednica sveta staršev 

 

                                                                                                                               Kanazir Tjaša   


