
Zapisnik 1. seje sveta staršev 2019/2020 24.9.2019 v učilnici P3 na OŠ JK Brdo 

 

Prisotni predstavniki staršev: 1b Mateja Prelc, 1c Petra Kogovšek, 1e Božena Kovalevska 

Cerar, 2a Špela Gorjan Železnik, 2b Katja Savernik, 2d Monika Cerar, 3a Špela Peršin, 3b 

Damijana Bukor, 3d Monika Juvan, 4a Mateja Prelc, 4b Anton Meden, 4c Natalija Pevec, 4d 

Nataša Florjančič, 5a Martina Hajdinjak Skrzypiec, 5b Zoran Dernulovec, 5d Brigita Šum 

Razpotnik, 5e Pascal Novak, 6a Romana Močnik Žavbi, 6b Daša Sojer, 6cTina Capuder, 6d 

Špela Peršin, 7c Igor Volf, 8a Andreja Urankar Šircelj, 8b Daša Sojer, 9a Gorazd Krnc, 9b 

Vladimir Lavrič, Medvedki Mitja Vesel, Palčki Sanja Klemenc, Sovice Sandra Šuštar Gerčar, 

Miške Tadeja Polak Kveder, Zvezdice Bojan Urankar, Ježki Nives Zalaznik, Polhki Maja 

Kovačič, Zajčki Helena Židanek, Lisičke Marjetka Vrbnjak, Pikapolonice Danijela Urankar, 

Polžki Katja Osolnik, Metuljčki Viki Prašnikar 

 

Opravičeno odsotni: 1a Alenka Kovač, 2c Franja Močnik Drobne, Veverice Marja Horvat, 

Lunice Primož Dežman, Sončki Peter Rot 

 

S strani šole prisotni: Anja Podlesnik Fetih (ravnateljica), Urška Presečnik (pomočnica 

ravnateljice), Cveta Rošer (pomočnica ravnateljice in vodja vrtca), Jasenka Zupančič 

(svetovalna delavka). 

 

Predsednik Sveta staršev v šolskem letu 2018-19 Tone Meden, ki je vodil sejo pri točkah 1 in 

2b-8 je na začetku seje predlagal dopolnitev dnevnega reda (2b - Volitve predstavnikov v 

aktivu Svetov staršev domžalsko - kamniške regije) ter pod točko Razno napovedal poročilo 

predstavnice Sveta staršev v občinskem Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Predlog je bil soglasno sprejet. 

Pri 2. točki je sejo vodila ravnateljica, dr. Anja Podlesnik Fetih 

 

Dnevni red: 

1. Poročilo predsednika o delu sveta staršev, Aktiva in Zveze v preteklem šolskem letu 

2. Volitve predsednika in podpredsednika za š. l. 2019-2020 

2b. Volitve predstavnikov v aktivu Svetov staršev domžalsko - kamniške regije 

3. Imenovanje Delovne skupine za vrtec (predstavniki + vodja) 

4. Pregled poročila in evalvacij o delu šole in vrtca za leto 2018-2019 

5. Pregled in potrditev osnutka Letnega delovnega načrta šole in vrtca za š. l. 2019-2020 

6. Predstavitev projektov, ki potekajo na šoli in v vrtcu 

7. Pobude z roditeljskih sestankov – poročanje predstavnikov razredov 

8. Razno 

 

1. Poročilo predsednika o delu sveta staršev, Aktiva in Zveze v preteklem šolskem letu 

Tone Meden je na kratko poročal, da so bili sklepi zadnje seje sveta staršev realizirani in da so 

na spletni strani ZASSS predstavljeni rezultati anket o delu učencev za šolo doma. Povedal je, 

da je ZASSS sodelovala v javni razpravi o novem Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, 



ki bo, če bo sprejet zagotovil sistematično in celovito zbiranje podatkov o uporabi učbenikov 

in delovnih zvezkov, bo pa ZASSS raziskavo o cenah DZ letos še opravila.  

 

2. a.) Volitve predsednika in podpredsednika za š. l. 2019-2020 

Soglasno je bil izbran je bil javni način glasovanja.  

Predlog za predsednika: Tone Meden. Soglasno je bil Tone Meden ponovno izbran za 

predsednika Sveta staršev OŠ JKB. 

Predlog za podpredsednico: Katja Savernik (tudi predstavnica Sveta staršev v občinskem Svetu 

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu). Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

2. b.) Volitve predstavnikov v aktivu Sveta staršev Ljubljansko - kamniške regije (2 

predstavnika) 

Predlog: Tone Meden in Anja Podlesek. Predlog je bil soglasno potrjen. 

 

3. Imenovanje Delovne skupine za vrtec in izbira vodje skupine 

Predlog za ustanovitev delovne skupine je bil soglasno sprejet. Člani deloven skupine so 

predstavniki staršev oddelkov vrtca. 

Predlog za vodjo: Viki Prašnikar. Predlog je bil soglasno potrjen. 

Delovna skupina za vrtec ločeno opravi poročanje in razpravo k točkam 4, 5, in 6. Zapisnik 

dela deloven skupine je priložen. Glasovanja o teh točkah so bila izvedena, ko se je delovna 

skupina za vrtec vrnila.  

 

4. Pregled poročila in evalvacij o delu šole in vrtca za leto 2018-2019 

Ga. ravnateljica je podala poročilo o delu šole v preteklem šolskem letu (poročilo je v pisni 

obliki dostopno na spletni strani šole). 

Ga. Jadranka Zupančič je podala poročilo o evalvaciji dela. Evalvacija je namenjena 

sodelovanju in komunikaciji s starši, njihovi oceni in mnenju glede kakovosti pouka in dela 

šole. Povprečna ocena evalvacije je bila 4,2. Slabše je bila ocenjena šolska prehrana, pripombe 

so bile glede jedilnice. Slabše je bilo ocenjeno tudi področje vzgojnega delovanja šole – 

ukrepanje šole ob kršitvah naj bi bilo neučinkovito. Zato se je vodstvo šole začelo spraševati o 

ustreznosti Vzgojnega načrta. Strokovni delavci bodo ustanovili delovno skupino, ki bo 

obravnavala trenutni Vzgojni načrt in ga skušala izboljšati – k pripombam in mnenjem ter 

idejam vabijo tudi starše. Spremembe Vzgojnega načrta pričakujejo do konca tega šolskega 

leta. Predlog delovne skupine za novi Vzgojni načrt naj bi bil podan do naslednje seje Sveta 

staršev.  

 

5. Pregled in potrditev osnutka Letnega delovnega načrta šole in vrtca za š. l. 2019-2020 

Ga. ravnateljica je podala Letni delovni načrt za letošnje šolsko leto (Letni delavni načrt je v 

pisni obliki dostopen na spletni strani šole).  

 



6. Predstavitev projektov, ki potekajo na šoli in v vrtcu 

Ga. ravnateljica je predstavila šolske projekte. O večini projektov je bilo govora že na prejšnji 

seji Sveta staršev.  

Sledila  je razprava o poročilu (točka 4), LDN (točka 5) in  projektih (točka 6). 

Vprašanje staršev: Ali so vsi starši obveščani preko sistema Lopolis? 

Odgovor šole: Vsi so prisotni z elektronskimi naslovi.  

Vprašanje staršev: Ali bo izvajanje projekta Šola rocka tudi v podružničnih šolah v Blagovici 

in Krašnji, ali pa lahko učenci s podružničnih šol ta projekt obiskujejo na matični šoli?  

Odgovor šole: Problem je z nakupom glasbil. Zaenkrat je ta projekt na podružničnih šolah v 

dogovarjanju – če bo dovolj interesa, bo projekt potekal tudi v podružničnih šolah, sicer le na 

Brdu. Starši prijavljenih učencev bodo pravočasno obveščeni. Šola bo pri vseh starših pred 

začetkom izvajanja dejavnosti ponovno povprašala o zainteresiranosti za vključitev v projekt. 

Vprašanje staršev: Kako je z interesnimi dejavnostmi, kjer je premalo interesa (manj kot pet 

prijavljenih)?  

Odgovor šole: Pri številu manj kot pet prijavljenih taka dejavnost ne poteka.  

Vprašanje staršev: Ali bo v letošnjem šolskem letu potekala interesna dejavnost plezanje (glede 

na to, da imamo v novi telovadnici tudi plezalno steno)?  

Odgovor šole: Šola bo to vprašanje vzela kot pobudo. Za zunanje ponudnike za najem dvorane 

(morebitna izvedba take dejavnosti zunanjega izvajalca v popoldanskem času) skrbi občina. 

Vprašanje staršev: Zakaj iz leta v leto prihaja do povečanja lažjih kršitev in kako se namerava 

šola na to odzvati? 

Odgovor šole: Šola se bo na to odzvala s prenovo Vzgojnega načrta. Kolektiv h kršitvam zadnja 

leta pristopa bolj dosledno in že v nižjih razredih. Problem je stiska s prostorom – tri osme 

razrede so združili v dva deveta; več je prehajanja med prostori (selitev) ter večja gneča na 

hodnikih (gradnja, pomanjkanje prostora). Posledično je bilo potrebno vzgojno okrepiti 

dosledno delovanje glede kršitev. Izzivov je veliko; skupna želja je vzgoja za prevzemanje 

odgovornosti. Potrebne je več volje na strani učencev, da se kršitev tudi popravi. Lažje kršitve: 

motenje pouka, besedni spopadi, lažje fizično nasilje (porivanje, spotikanje). 

Pobuda staršev: Več gibanja med poukom in v prostem času. Izvedba poučevanja v naravi. 

Odgovor šole: Na to temo je bilo v šoli že veliko diskusije. Šola se želi priključiti projektu 

Pokončna drža – ozaveščanje kdo sem, kako sedim, kako pridem v prostor, kako s tem vplivam 

na druge… NIJZ želi v šole uvesti program za pravilno držo, tako kot so pred leti uvajali skrb 

za čiste zobke. 

Tone Meden je podal izkušnje s seminarja o preprečevanju nasilja – pomembna je gradnja 

odnosov. Predlagal je revizijo vzgojnega načrta v mešanih skupinah (učitelji, starši, učenci). 

Podal je pobudo za starševsko skupino, ki bi o tem premislila in aktivno na delavnici pripravila 

predloge, nato nadaljevala delo z učitelji. Okvirno se je javilo okrog 10 staršev. Tone Meden 

je prevzel nalogo, da po elektronski pošti tako skupino organizira.  

Pobuda staršev: Pri pripravi predlogov upoštevati tudi mnenje učencev. 

Pobuda staršev: Diskusija na ravni učitelj – učenci. 

Vprašanje staršev: Kolektivne kršitve – smiselnost. 

Odgovor šole: Šola za omenjen primer ne ve. Kolektivnih kršitev naj ne bi uporabljali. 



Vprašanje staršev: Število otrok s PP raste. Zakaj? 

Odgovor šole: Gre za zgodnejše odkrivanje določenih specifik. 

 

Po razpravi in vrnitvi delovne skupine za vrtec v učilnico P3, so bili soglasno sprejeti sklepi. 

K točki 4: svet staršev daje pozitivno mnenje k poročilu o realizaciji LDN za šolo in vrtec za 

šolsko leto 2018-2019. 

K točki 5: svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 

2019-2020. 

K točki 6: Svet staršev soglaša, da se v seznam nadstandardnih dejavnosti dodatno uvrstijo še 

trije projekti: 

- Rastem s knjigo, 

- Spoznavanje Afrike, 

- Obisk tačk pomagačk. 

 

7. Pobude z roditeljskih sestankov – poročanje predstavnikov razredov 

5a: Prevoz Gerčar torek B teden – zakaj ni tretje vožnje? 

Odgovor šole: Ob torkih B teden se vse šolske aktivnosti končajo pred drugo vožnjo, zato tretje 

vožnje takrat ni. 

4d: Ali bi se dalo kupiti omarico, kamor bi lahko odlagali učbenike? 

Odgovor šole: To bomo reševali z razredničarko. 

5b: Nova učiteljica je imela je nekaj problemov s sistemom Lopolis. Pohvala organizaciji 

otvoritve Sončne dvorane. 

Odgovor šole: Nova učiteljica je zelo izkušena, le s sistemom Lopolis do sedaj še ni imela 

izkušenj. Pri novo zaposlenih bomo temu posvetili več pozornosti. 

5e: Nekateri starši so izrazili mnenje, da je letos kakovost malice slabša kot prejšnja leta.  

Odgovor šole: Dobavitelji so isti, kuhinja deluje po istem sistemu. V kratkem se pogodba 

dobaviteljem izteče in šola počasi pristopa k novim pogodbam; pri tem podpira in favorizira 

lokalne dobavitelje. Želja šole je bolj zdrava hrana, a žal tako hrano učenci pogosto zavračajo. 

3b: Plavalni tečaj v Snoviku - vožnja do Snovika naj bi bila redko izpeljana po predvideni poti, 

temveč po bližnjici čez hribe. V razredu je nekaj učencev s problemi s potovalno slabostjo. 

Starši prosijo, naj šola apelira na prevoznika, da se drži predvidene poti.  

Odgovor šole: Lansko leto so dosledno prosili za prevoz preko Kamnika. Tudi za letos je šola 

pri prevozniku to zahtevala. 

9a: Erasmus+ (Finska in Kalabrija) - šola se je odločila, da 9. razredi zaradi dolgoletnega 

sodelovanja pri tem več ne sodelujejo. Pravzaprav je ta generacija skoraj izpadla iz tega 

projekta. Ena od mam proti temu protestira. 

Odgovor šole: Finska šola je lahko kandidirala le ob pogoju, da so učenci stari 13 let (zaradi 

sistema šolanja). Pri Kalabriji so zato, ker je to večleten projekt, želeli, da so lahko otroci v 

izmenjavo vključeni več let, zato ob začetku projekta vključijo sedmošolce in osmošolce. 

8. Razno 



Poročila o delu Sveta šole tokrat ni, ker se Svet šole v tem šolskem letu še ni sestal. 

Poročilo Katje Savernik (katja.savernik@gmail.com), predstavnice Sveta staršev v občinskem 

Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 

Katja predlaga, naj starši vnaprej razmišljamo o predlogih občinskemu Svetu glede varstva 

otrok v prometu. Prosi, da ji vse predloge, komentarje, vprašanja in mnenja pošljemo na njen 

elektronski naslov. Na seji občinskega Sveta je že potekala debata o ureditvi prometa pri vrtcu 

Medo, OE Prevoje. Katja je delovno skupino za vrtec prosila za predloge za reševanje tega 

prometnega problema.  

Na Svetu so razpravljali tudi o postajališčih šolskega avtobusa. 

Predlog staršev: Zdaj je dovolj parkirnih mest v garaži šole, zato naj se dvorišče šole 

popolnoma zapre za ves promet. 

Vprašanje staršev: Problem neurejenih šolskih poti in postajališč v Blagovici. 

Vprašanje staršev: Problem neurejenih šolskih poti za otroke, ki nimajo brezplačnega prevoza.  

Pobuda staršev: Znižanje obveznosti plačila avtobusnega šolskega prevoza za družine z več 

šoloobveznimi otroki. 

Šola prosi, da se jih ažurno obvešča o vsej problematiki glede prevozov. 

Vprašanje staršev: Ali se bo izvajalo preverjanje zlorabe brezplačnega prevoza? 

Predlog staršev: Ob zlorabi naj se prevoz zaračuna. 

Odgovor šole: Od meseca oktobra naprej se bo preverjanje izvajalo. Tiste, ki so prijavljeni na 

brezplačni prevoz in ga ne koristijo, naj bi se prerazporedilo na manj ugodno vožnjo (npr. 

zjutraj na zgodnejšo). 

Vprašanje staršev: Urnik prevozov (po vaseh) – zakaj imajo nekatere vasi vedno neugodnejši 

urnik? 

Odgovor šole: Upoštevani so predlogi s strani staršev. Sodelujejo tudi z občino. 

Vprašanje staršev: Nekateri predstavniki sveta staršev niso dobili vabila ali gradiva za sestanek.  

Odgovor šole: Do problemov pri tem je prišlo zaradi menjav v Svetu staršev ob začetku novega 

šolskega leta. Šola bo poskrbela, da bodo odslej vsi pravočasno dobili gradiva. 

 

Ga. ravnateljica je podal informacije o delih, ki potekaj ona šoli. Kjer je bila prej mala 

telovadnica, nastaja učilnica za likovni pouk in učilnice za manjše skupine. Prav tako naj bi 

kmalu dokončali jedilnico (štirikratna velikost dosedanje jedilnice). Dela naj bi bila 

predvidoma zaključena do konca jesenskih počitnic. 

 

Seja je bila končana ob 8:15 

 

Zapisala Martina Skrzypiec Hajdinjak    Predsednik sveta staršev 

        Tone Meden 

 

 

        Ravnateljica 

        dr. Anja Podlesnik Fetih 


