
Svet staršev OŠ dr. Ivana Korošca 

Paplerjeva 15 

 

1353 Borovnica 

 

 

Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023, 

v sredo, 28. 9. 2022, ob 17. uri v šolski zbornici. 

 

Prisotni: 

Predstavniki razrednih skupnosti (priloga / lista prisotnosti) 

Ravnatelj Daniel Horvat 

 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

Dnevni red je bil potrjen. 

 

2. Izvolitev predsednika in namestnika SSŠ 

Za predsednico SSŠ je bila izvoljena Tina Stipančević, za namestnika Andrej Erčulj. 

 

3. Potrditev zadnjega zapisnika seje SSŠ. 

Zapisnik je bil večinsko potrjen. 

Pripomba predstavnice 8.b – zadnji zapisnik seje SSŠ je takratni namestnik poslal več kot en 

mesec po roku, ki je naveden v Pravilniku o delovanju SSŠ. Rok za oddajo zapisnika je 3 dni 

po seji SSŠ. 

 

4. LDN / REALIZACIJA 2021/2022 

Pripombe na realizacijo LDN – podali sta jih predstavnici 7.a in 8.a. 

Zakaj v LDN ni nobenega zapisa o vedenju otrok? 

Poenotenje LDN je bilo izpostavljeno na Svetu zavoda, smiselno bi ga bilo lektorirati. 

NPZ-ji so bili dobro interpretirani. 

 

5. Predstavitev LDN 2022/2023 

KADROVSKA ZASEDBA 

Ravnatelj pojasnjuje, da je bilo v letošnjem letu nekaj kadrovskih menjav; zamenjala se je 

psihologinja. Zaposlili so novo strokovno delavko, ki je zavzeta, korektna in strokovna. Prav 

tako so zaposlili novo učiteljico za glasbo. V šolstvu je velik primanjkljaj kadra, težko je dobiti 

razrednega učitelja. Delajo reorganizacijo in racionalizacijo. 

 

VSEBINSKI POPRAVKI 

Nivojski pouk (9.r ima dva nivoja / 8.r tri). 

Tabor za nadarjene – izveden bo v različnih oblikah; podan je predlog za seznam ekipe, ki se 

bo ukvarjala z nadarjenimi ter predlog, da bi bili navedeni datumi tekmovanj 

(https://tekmujem.si/ → spletna stran z vsemi tekmovanji in datumi). 

Formativno spremljanje učencev (str. 54, 55 / LDN) – obrazložitev izvajanja / tovrstno 

spremljanje ni novost. Šola želi, da se začne čim prej izvajati v praksi. FS se izvaja že dlje časa, 

https://tekmujem.si/


učitelji so že imeli izobraževanja na to temo. Predstavnica 6.a poudarja, da to ni novost. Zavod 

RS za šolstvo je v zadnjih letih organiziral več strokovnih izobraževanj, na katerih so predstavili 

FS skupaj s primeri dobre prakse. Učitelji med izvajanjem pouka neprestano izvajajo FS v 

različnih oblikah, ustno in pisno ter grafično-slikovno. Pristop k FS učencev je odvisen od 

predmeta in posameznega učitelja. Predstavnica 4.c pojasnjuje, da gre za sodobnejšo obliko 

spremljanja otrokovega napredka pri učenju, ki temelji na komunikaciji in skupnem 

postavljanju ciljev učitelja in učenca. Pri tem učitelj izniči učenje za ocene in poudari učenje za 

znanje, da otroci to razumejo in spremljanja napredka ne doživljajo kot stres, kot je to pogosto 

pri ocenah. Uvedbo te prakse na šoli ocenjujejo kot zelo pozitivno. 

Šolske poti – napisana je stara verzija poti, novo napisana pot ni v LDN, zato jo je potrebno 

dopolniti. V vseh ostalih gradivih je navedena. 

Dežurstva (8. in 9.r) – Pojasnilo – šola je zaklenjena, zunaj je domofon. Učenci niso pristojni, 

da presodijo, koga lahko spustijo v šolo. Imajo druge naloge. 

Interesni dejavnosti atletika, španščina – ali se bosta izvajali? Šola bo podala odgovor preko 

Lopolisa. 

Javno objavljeni zapisniki sej SSŠ – Predlog predstavnikov je javno objavljen zapisnik na 

spletni strani; predstavniki potrdijo zapisnik, poslan je na šolo, ki ga nato doda na spletno stran. 

Predstavniki pošljejo razrednim skupnostim povezavo do zapisnika. Treba je popraviti 23. člen 

Poslovnika SSŠ. Pri javnem objavljanju je potrebno biti zelo pazljiv na vsebino in GDPR. Gre 

predvsem za transparentnost. 

SKLEP je bil sprejet, sledi dopisna seja. 

Vzgojni načrt in pravila vzgojnega reda – ali bo to posodobljeno ali ne? Pojasnilo – 

dokument ni star, posodobljen je bil leta 2022. 

Na zadnji seji Sveta zavoda je ravnatelj povedal, da sestavlja posebno skupino ter pravila oz. 

nov vzgojni načrt in hišni red (januarja 2022). Formirana bo posebna delovna skupina; tudi v 

pristojnosti SSŠ je, da predstavnik SSŠ sodeluje v taki delovni skupini. 

Prevozi (pravica do prevoza) – zadeve ostajajo, kot so; občina bo sproti ocenila, kakšna bo 

dinamika voženj in jih bo prilagajala naknadno. 

Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu je omogočil, da avtobus spet ustavlja pred 

šolo. Upravičeni so vsi otroci, ki živijo v območju, kjer se svet za preventivno ni opredelil o 

šolski poti. Strošek tega je 85.000 evrov. Pravilo 4 km ni več živo, gre za zakonsko obvezo in 

ne pristojnost občine. 

Jutranje varstvo – za 2. in 3.r bo 50-odstotno subvencionirala občina. 

 

6. Poročanje z roditeljskih sestankov 

1.c – Knjižnica – zakaj je za 1.r šele od decembra dalje? 

Pojasnilo – ker še niso vsi otroci vešči branja. Otrokom naj bi bila v 1.r knjižnica najprej 

predstavljena; gre za proces, ki je izveden postopoma, sistematično (branje, listanje knjig itd.). 

2.b – OPB številka – na spletni strani je bila napisana na dveh mestih, nekaj časa številke tudi 

ni bilo na spletni strani. Sedaj je to urejeno. Dežurna številka je 041 518 478. 

3.a – Odhod otrok iz OPB / telefonska številka za obveščanje. Otroke pošljejo ven, čeprav 

starši ne čakajo. Starši lahko pokličejo, če zamujajo. Šola opozarja, da naj starši kličejo v res 

nujnih primerih, saj so učitelji zelo zaposleni. 

3.b – Menjavanje učiteljev v OPB, otroci ne dokončajo nalog. 

Pojasnilo – šola je v fazi reorganizacije OPB-ja. 

4.a – Skupinsko kaznovanje otrok. Zadevo rešujejo na razredni ravni. 



4.b – Zakaj še ni odprta šolska knjižnica? Pojasnilo – zaradi bolezni. 

5.a – Lopolis – starši plačajo, učitelji pa ne vpisujejo ocen oz. je zamik. Pojasnilo – otroci 

imajo priložnost, da sami povedo doma za ocene. 

Kulturni dnevi – namesto obiska gledališča so v šoli delali obnovo knjig ipd. Pojasnilo – 

kulturni dnevi so organizirani v tovrstnih oblikah (obiski predstav), to je bila zgolj izjema zaradi 

odpovedi predstave, ki je bila prilagojena in izvedena v razredu. 

Poletna šola v naravi – zakaj je jeseni? Pojasnilo – Kopajo se v bazenih s slano vodo, prost 

termin je vedno jesenski. 

6.b – Prehrana – napaka na spletni strani za prvi šolski dan; otroci tarnajo, da je večkrat v 

zelenjavnih juhah nekuhana zelenjava. Prijava prehrane na spletni strani je bila samo za 

otroke, ki so v OPB-ju. 

Pojasnilo šole je, da je prišlo do napake, ker ima šola novo organizatorico prehrane. 

Alergije na hrano – smiselno je, da se starši glede tega sami organizirajo. 

Šola v naravi – starši so dali predlog, da se poleg smučanja v zimsko šolo v naravi vključi 

deskanje na snegu, ker sta enakovredna zimska športa. Vedno več otrok deska, kar ni 

nadstandard, temveč je odraz današnjega časa. Kar nekaj osnovnih šol po Sloveniji to omogoča 

že vrsto let. Na Kopah, kjer bo letovala tudi naša OŠ, imajo učitelja deskanja. 

Šola bo preverila in dala odgovor staršem (preverba, koliko je interesa med otroki). 

6.c – Pisanje opravičil. Poudarjeno je bilo vprašanje glede obstoječih praks z zdravniškimi 

opravičili za odsotnost otrok. Izkazalo se je, da praksa ni poenotena, da bi torej učitelji za 5 

delovnih dni ali več zahtevali zdravniška opravičila. Sicer za odsotnost pet delovnih dni določa 

zakon o šoli. Razprava se je razvila za učence od 6.r dalje, zaradi morebitnih zlorab odsotnosti, 

ki naj bi se pojavile med ocenjevanji. 

7.a – Zakaj se šola zaklepa? Pojasnilo – zaradi varnosti. Vrata se z notranje strani odpirajo. 

Požarna varnost se izvaja. 

Nivojski pouk – zakaj se v 7.r ne izvaja (ZOsn, 40.člen, ki omenja manjše učne skupine)? 

Prostorska stiska se ne zdi dober izgovor. Poskrbljeno naj bo, da se vsaj pri pouku izvaja 

omenjeni nivojski pouk. Predlog staršev – dodatne naloge namesto dodatnega pouka, je pa 

dodatni pouk namenjen pripravam na tekmovanja. 

Soglasja za dodatni pouk. Če otroci pridejo s kombijem (Breg), dodatni pouk vedno zamudijo. 

Starši predlagajo, da bi lahko učenci dobili dodatne naloge, ki bi jih potem doma naredili. 

Nekateri učitelji jemljejo precej osebno, če otrok ne pride. Predlog je, da bi lahko starši na 

obrazcu označili oz. dodali pojasnilo, da otrok zaradi prevoza ne more na preduro. 

7.b – Zakaj se kombi ne ustavi v Zabočevu ob 13.35 (2. vožnja)? 

Starši morajo podati predlog na občino. Predstavnica razreda bo to uredila sama z občino. 

Prav tako je bilo pojasnjeno, da se otroci od 6.r dalje na vse interesne dejavnosti prijavijo 

sami pri nosilcih teh dejavnosti, brez posebnih prijavnih obrazcev. 

Atletika / krožek – zakaj ni v sklopu šole? Na roditeljskem sestanku je bilo pojasnjeno, da 

krožka ne bo, ker je v občini plačljiv program atletike. Razočaranje je veliko, saj se je krožek 

izvajal 30 let. Interes otrok je velik. 

Šola bo podala pojasnilo vsem staršem glede atletike in kako se prijavijo. 

8.a – Obdelava lesa osma ura – težava je v čakanju. Pojasnilo – otroci bodo prej začeli in zato 

tudi prej odšli na kosilo. 

8.b – Nivojski pouk – zakaj ga izvajajo? Pojasnilo šole – nivojski pouk ponuja dodatno 

kvaliteto. Ravnatelj je govoril z učitelji. Težava je, da se učenci prepisujejo v lažje nivoje in 

zahtevnost testov. Dileme staršev in otrok so kasneje pri vpisu na srednje šole, zaradi točk. 



Pojasnilo šole – testi so enotni. 

9.b – Šola za življenje je bila izvedena. 

Učenci, ki motijo pouk – odstranitev učenca iz razreda, če moti pouk. Pojasnilo piše v prilogi 

LDN. 

 

7. Razno 

Oporečnost vode – kdaj je bila šola obveščena? V petek popoldne je občina izdala obvestilo. 

Še vedno čaka rezultate analize, vzeta sta bila dva vzorca. 

Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu (letos poteče mandat predstavniku): 

Kolesarski izpit v 5.r – učitelja, ki sta lansko šolsko leto vodila praktični del, sta imela toliko 

varnostnih težav, da tega ne želita več opravljati. Težava so vozniki avtomobilov. 

Predlog staršev je, da bi starši podprli njuno izvajanje, o čemer so tudi govorili na Svetu za 

preventivo, ki je ugotovil, da bi bilo smiselno, da se v izvedbo tega vključita mestno redarstvo 

in policija. Učitelji in Svet za preventivo predlagajo skupen sestanek s policijo. 

Seznam prometne varnosti – večina predlogov s seznama, ki smo ga spisali člani SSŠ, je bila 

izvedena, ali je na seznamu investicij na določenih območjih. 

Predlog predstavnika – naj bo predstavnik Sveta za preventivo redno vabljen na seje SSŠ. 

Dosedanji predstavnik se je poslovil, SSŠ se mu je zahvalil za njegovo predstavništvo v Svetu 

za preventivo. 

 

Seja SSŠ je bila zaključena ob 20.uri. 

 

Zapisala: Tina Stipančević 

 

 

Tina Stipančević 

Predsednica SSŠ 

 

 


