
ZAPSINIK 2. SEJE SVETA STARŠEV OŠ Janka Kersnika 2020/2021, ki je bila 1.6.2021 ob 17:30 na 

zgornjem hodniku OŠ Janka Kersnika,  Brdo 5, Lukovica 

 

Ob začetku seje je predsednik sveta staršev ugotovil, da je prisotnih le 17 od 47 predstavnikov 

staršev, zato seja ni sklepčna.  

Prisotni so se nato soglasno odločili, da bodo obravnavali vsebino točk dnevnega reda, sklepe pa 

potem potrdili na dopisni seji.  

Obravnavane vsebine so razvidne iz dnevnega reda. 

1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje, poročilo o realizaciji sklepov.  
2a. Razprava in potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov.  
2b. Aktualne teme v vrtcu. 

3a. Razprava in potrditev predloga nadstandardnega programa OŠ za naslednje šolsko leto. 
3b. Poraba sredstev vrtčevskega sklada 

4. Aktualne investicije – zagotavljanje pogojev za delo v prihodnjem šolskem letu 
5. Poročila in pobude:  
  a. Aktiv svetov staršev domžalsko kamniške regije in Zveze aktivov svetov staršev Slovenije  
  b. Svet šole  
  c. Predstavniki razredov  
6. Razno 

Ker pa zaradi nesklepčnosti ni bilo mogoče glasovanje o predvidenih sklepih k točkama 2a in 3a, zato 

so prisotni najprej obravnavali točke 1 ter 4-6, nato p se razdelili v skupini predstavnikov oddelkov 

šole on oddelkov vrtca in ločen obravnavali točke 2a in 3a (šola) ter 2b in 3b (vrtec). Zapisnik za drugi 

del (vrtec) je napisan posebej. 

K točki 1 

Sklepi septembrske seje so bili realizirani, na zapisnik ni bilo pripomb.  

K točki 2a  

V uvodu je predsednik sveta staršev pojasnil vsebino dodatnih gradiv (pregled cen delovnih zvezkov 

po aktivih svetov staršev), ki jih je pripravila Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS). ZASSS 

zbira cene delovnih zvezkov samo za obvezne predmete, da jih lahko primerjamo. Predlog OŠ Janka 

Kersnika za š. l. 2021/2022 po tej metodologiji pomeni skupno nabavno ceno delovnih zvezkov za 

obvezne predmeta vseh 9 razredov ga 494 € za vseh 9 razredov, kar je nekoliko nad povprečjem za 

vse sodelujoče šole v raziskavi ZASSS za tekoče šolsko leto (449 €). Namen zbiranja teh podatkov je, 

da se o gradivih pogovarjamo in da se naredi racionalen in za učence učinkovit izbor.  

Ga Danica Dolar je predstavila predlog učnih gradiv. 

Učitelji že vsa leta poenotijo izbor, da ni razlik med posameznimi lokacijami. Prva triada plača 

ministrstvo.  

1. razred 30 €. 

2. razred 40 €. 

3. razred 38 €. 



4. razred: 63,30€, zamenjava gradiva in učbenika za Angleščino, ker se gradivo umika iz prodaje.  

5. razred: 68,60€, ni menjav. 

6. razred: 87,65€, nov DZ za Angleščino, učbenik ostaja prejšnji. 

7. razred: 100,91€ skupaj z atlasom 35€, ki ni obvezen vendar priporočljiv; pri Angleščini in Geografiji 

menjava. 

8. razred: 83,4€; menjava DZ fizika. 

9. razred: 80,35€; menjava pri fiziki. 

Pisna utemeljitev sprememb je bila sicer posredovana z vabilom. 

Po predstavitvi je sledilo nekaj vprašanj. 

Za 7. razred se spremeni učbenik za geografijo, kaj bo s starimi? Odgovor: ostanejo v uporabi za na 

klop.  

Kakšni so stroški kopiranja? Veliko listov otroci prinesejo domov. Ali je primernejši delovni zvezek, 

listi se izgubljajo? Odgovor ravnateljice: gre za presojo učiteljev in za doslednost/redoljubnost na 

obeh straneh. Učiteljev se pri tem ne omejuje, se odločajo po lastni presoji. 

Vprašanje: Delovni zvezki geografija/fizika – v obeh je veliko neizpolnjenih nalog? V čem je smisel? V 

razpravi je bilo izpostavljeno, da je neizpolnjenost delovnih zvezkov opozorilo za premislek, ali so 

zares uporabni in so dosegli namen (upravičili strošek). Sploh, če se to ponavlja skozi leta in ni 

opaženo le pri posameznih učencih. Da gradivo doseže namen, je potrebna skrbnost in odgovornost 

pri učiteljih in učencih. 

9. razred: primer dobre komunikacije z učiteljev. Pri geografiji se izgubljajo v poplavi učnih listov. 

Učenci so se pripravljali na test. Z učiteljicami so se dogovorili da dajo pisne odgovore na vprašanja v 

knjigi, da so se lahko pripravili tudi ostali učenci. Tako, da je šel test normalno skozi. Pohvala 

učiteljem, ker so pristopili k staršem in se da marsikaj dogovoriti.  

G. Meden (komentar): Če se uporabljajo učni listi, naj učitelj izpolnjenost preverja in ima kontrolo 

nad tem. Problem je če se kopira izdelke, ki so avtorsko zaščiteni. Vedno je potrebno vse delati z 

pametno mero, ne preveč in ne premalo. Če se opazi, da delovni zvezki ostajajo nepopisani, je 

potrebno to izpostaviti in se pogovoriti.  

Vprašanje: Knjižničarji naj bi vnašali podatke v COBBIS, kar naj bi bilo že narejeno. Podatki naj bi bili 

javno dostopni. ZASSS, ki zbira podobne podatke, je zainteresirana za dostop in bo lahko naredila 

kakovostne primerjalne analize. Trenutno teče izmenjava informacij na to temo med ministrstvom in 

delovno skupino za učna gradiva pri ZASSS.  

K točki 3a 

Ravnateljica je predstavila predlog nadstandardnih dejavnosti, ki je bil poslan v gradivu in je pisan v 

spodnji preglednici. Dodala je še, da se izvedba dejavnosti v prihodnjem šolskem letu načrtuje 

normalno, kot v času pred epidemijo. 

Nekaj razprave, ki se vsebinsko tiče te točke, je bilo pri točki 6 in je zapisana tam. 

 



Nadstandardni program za izbirne predmete, nadarjene, tabore, interesne dejavnosti ...  

za š. l. 2021/2022 

Oddelek, izbirni  
predmet, ID, nadarjeni, 
ekskurzija 

Vsebina Vodja Čas izvedbe Okvirna cena 

2. a, 2. b, 2. c, 2. d Naravoslovno športni tabor 
(3 dni) 

Urška 
Glavač 
Ravnikar 

14. - 18. februar 
2022 

66 € / učenca 

nadarjeni, dodatni pouk 
TJA 

Ogled predstave v 
angleščini (Ljubljana) 

mag. Janja 
Čolić 

odvisno od 
epidemioloških 
razmer 

15€ / učenca 

1. a, b, c, d 10-urni plavalni tečaj 
(5x po 2 uri tečaja) 

učiteljica 1. 
razreda  

maj 2022 38 € /učenca (brez 
subvencije) 

Likovno snovanje Kunstlanje Škofja Loka Aleš Nose september 2021 260 € / skupino 

Likovno snovanje Kunstlanje Turjak Aleš Nose maj 2022 260 €/ skupino 

Nadarjeni Muzej od glave do pete 
MNZS 

Aleš Nose maj-junij 2022 10€/učenca 

Šolsko novinarstvo Ogled radijske ali 
televizijske hiše 

učiteljica 
izbirnega 
predmeta 

po dogovoru prevoz v Ljubljano 
(110,00 € ) 

Vzgoja za medije: radio Ogled radijske hiše učiteljica 
izbirnega 
predmeta 

po dogovoru prevoz v Ljubljano 
(110,00 € ) 

Gledališki klub Ogled gledališke predstave 
(Domžale, Ljubljana) 

učiteljica 
izbirnega 
predmeta 

po dogovoru 15,00 € (vstopnica) + 
prevoz v Ljubljano ali 
Domžale (110,00 €) 

Ekskurzija Nagradni izlet za učence z 
DSP in ISP 

Jasenka 
Zupančič 

maj/junij 2022 300,00 € za skupino 

Projekt Rastem s knjigo Knjižnica Domžale -  
Izvedba projekta 

Danica 
Dolar 

jesen 21 
ali pomlad 22 

150 €/oddelek 
(prevoz Brdo-Domžale-
Brdo) 

Knjižničarski krožek Ogled izbrane knjižnice Danica 
Dolar 

po dogovoru 150 €/skupina 
(prevoz, vstopnina) 

Naravoslovna sobota Uvod v eksperimentiranje 
za učence 2. in 3. triade 

Borut 
Horvat 

marec 2022 do 100 € za material v 
celoti 

 



K točki 4 

Ravnateljica je povedala, da se je na Brdu začela prenova stare telovadnice. Zamisel po etapah je 

presežena, nastalo bo 10 učilnic. Dela naj bi bila zaključena februarja 2022. Drugo leto junija je 

načrtovana otvoritev. Ureditev bo zelo dobra. Prehod bo možen tudi iz obstoječih prostorov, urejene 

bodo klančine za prehod gibalno oviranim, hkrati tudi dvigalo.  

V procesu posodabljanja je ozvočenje, ki je v zgornji etaži že končano in je zelo kvalitetno v spodnji 

etaži bo to narejeno v prihodnje. 

V Blagovica je v šoli vedno več učencev. Nastaja problem z učilnicami. Rešitev: zgornjo nadstropje se 

bo rekonstrukturiralo v novo učilnico. 

Krašnja - izziv bo delitev oddelkov. Obstoječa zbornica se spremeni v učilnico za 5. razred. Učitelji se 

selijo v knjižnico. Nato prenova stropov in tal v objektu kjer so tapete (obe učilnici in igralnici). 

Selitev prvošolcev  iz Šentvida na Brdo je predvidena v letu 2022. To bo omogočilo vpis v vrtec za več 

otrok, ki jih zdaj ni mogoče sprejeti. 

Občina bo prevzela del obnovitve zunanjega igrišča, ko se zaključi obnova stare telovadnice. 

Vprašanje: kako je finančno poskrbljeno za vse te investicije? Odgovor: investicije financira občina. 

Posluh na občini je. Tudi, ko se pokažejo potrebe po prilagajanju, ko se dela začnejo in se pokažejo 

nepredvidene ovire.  

K točki 5 

a. Aktiv svetov staršev domžalsko kamniške regije in Zveza aktivov svetov staršev Slovenije 

V letošnjem letu sta obe skupini delovali, seje so bile na daljavo. Večinoma smo izmenjevali 

informacije o delovanja pouka na daljavo in jih posredovali pristojnim, da bi ta proces čim bolje 

usmerjali. Spomladi smo poslali staršem 2 vprašalnika, na oba je bil velik odziv. Izkušnje iz teh 

vprašalnikov so bile upoštevane pri objavi priporočil s strani Zavoda za šolstvo in ministrstva, 

pristojnega za izobraževanje. Pouk v živo je seveda popolnoma drugačen. Šole pa so se jeseni veliko 

bolje izkazale, kot lansko pomlad. Vmes so bile tudi korekcije - nekaj več ur zoom kontakta s učitelji. 

Zveza ima tudi novo predsedstvo. Usmeritve so ostale. Želja je, da Koordinacija ZASSS, ki jo 

sestavljajo predsedniki vseh vključenih aktivov, postane »Svet staršev na državni ravni«. Gre za starše 

otrok in šola je zanje, zato je potrebno, da imajo svoj glas na vseh ravneh od osebne in šolske do 

državne. Ko o šoli razpravljajo strokovnjaki, hote ali nehote gledajo na to s stališča stroke. Zato je 

pomembno, da starši poudarjajo, da je šola zaradi otrok in je treba v središče postaviti učenca.  

Pripravlja se prenova učnih načrtov. Pomembno je, da bo v prihodnosti ta prenova povezovala 

različne stroke/sinhronizacija. Da je vedno otrok v središču in da imamo ves čas pred očmi, da je 

otrok/učenec tisti, ki naj bi usvajal znanja in veščine, ki so opredeljene v učnih načrtih predmetov 

deloma sočasno, deloma po »izobraževalni vertikali«. Zato je nujno, da so te vsebine usklajene in 

obvladljive. Prezahtevne učne vsebine so šle prenizko v izobraževalno vertikalo in tu bo tudi potrebna 

korekcija. ZASSS želi v razpravah o prenovi učnih načrtov sodelovati in opominjati na omenjena vidika 

(medpredmetno sinhronizacijo/povezanost vsebin in pomik prezahtevnih vsebin v višje stopnje 

izobraževanja).  

b. Svet šole 

Je bil nazadnje 10.3.21.  



Veliko je bilo govora o novih investicijah. Predviden je nov stanovanjski objekt v Lukovici. Naj bi bilo 

80 stanovanj. Ni pa še izdelana časovnica.  

c. Predstavniki razredov 

7a: pohvala razredničarki, knjižničarki, tajnici za delo v izrednih razmerah 

2. razred: Kako bo z letošnjim taborom za 2. razred? Odgovor: tabor je odpadel. Tabora za 3. razred 

ne bo, ker je v načrtu izvedba plavalnega tečaja. 

9. razred - Valeta: valeta bo skupaj s starši v sončni dvorani, stekle so tudi plesne vaje. Vse je že 

dogovorjeno. Edino kar bo odpadlo je druženje s pogostitvijo. Učenci lahko pripeljejo starše, brez 

bratov in sester. Če bo mogoče drugače, bo to še sporočeno. 

8.c: ocenjevanje? Starši smo opazili, da so ocene nižje.  

Odgovor ravnateljice: Učitelji ne poročajo samo o nižjih ocenah ampak predvsem o vrzelih v znanju, 

ki so posledica dolgega obdobja  pouka na daljavo. Največji primanjkljaj je zaznati pri učencih, ki 

imajo težave tudi sicer. Kljub poudarkom na utrjevanju in ponavljanju snovi bo potrebno še veliko 

narediti, da se nadoknadi zamujeno.  

1.d: Nič posebnega. 

8.a: Nič posebnega. Glede testiranja na COVID-19 so dileme rešili z anketo. 

6.b: Pripombe staršev glede teže šolskih torb. Že leta se nič ne spremeni. Odgovor: praksa je bila 

medsebojni dogovor. Komunikacija znotraj oddelka. Dogovor z razrednikom in potem z ostalimi 

učitelji ter jasna navodila, kaj kateri dan učenci potrebujejo v šoli in česa ne. V primeru pretežkih 

torbe je treba konkretno je izpostaviti dan, oddelek in se pogovoriti na skupnih sestankih.  

Glede govorilnih ur - predvsem starši, ki imajo več otrok, se pritožujejo, da da vse predolgo traja. Da 

se glede tega nekaj spremeni. Da se ne da biti vsak mesec na govorilnih urah. Ali bi učitelji lahko 

povabili starše, ko je potrebna udeležba na govorilnih urah? Odgovor: prav je, da so vsi učitelji na 

govorilnih urah. Način prehoda je vprašanje. Problem je predmetna stopnja. Če ima učitelj potrebo, 

da vas povabi, vas gotovo bo. Je pa udeležba na govorilnih urah pravica staršev in jih ni primerno 

omejevati. Vedno so možne tudi dogovorjene govorilne ure v dopoldanskem času v tednu rednih 

govorilnih ur. 

2.c: Nič posebnega. 

1.b: učiteljice so se zelo izkazali v karanteni. Na koncu je bilo res super, ker so se učiteljice zelo 

potrudile, da so imele z učenci veliko komunikacije preko Zoom-a. 

9.b: opazili smo nezainteresiranost nekaterih učencev (melanholija, otožnost, apatičnost), problem 

izostajanja. Kaj bi kot šola lahko naredili? Odgovor: Potrudili smo se, da jih poslušamo in jim 

ponudimo dejavnosti, ki bi ji motivirale (na primer bralci gredo na izlet). Svetovalna služba ima zelo 

veliko dela (razni strahovi). Gre za individualne primere, ki jih skušamo sproti reševati. Upamo tudi na 

izboljšanje stanja glede normativov glede svetovalne službe s strani ministrstva.  

Vprašanje : ali ni nobenega komentarja na ropot? Odgovor: Učence je šola na to pripravila. Se pa 

opazi, da so starejši učenci bolj apatični.  

3.b: kako je s krožki? Odgovor: ker niso znotraj balončka niso dovoljeni.  

 



6. Razno 

Vprašanje: Večdnevne nadstandardne aktivnosti, jih v večji skupinah ni, če ni Erasmus projekta. Bi 

bilo smiselno te stvari vključiti v nadstandard za starejše generacije.  

Odgovor: V prejšnjih letih je bilo tega več. In naj bi bilo po mnenju nekaterih staršev in tudi razpravah 

na svetu staršev že preveč. Zato so naredili racionalen izbor. Res je, da so zaradi epidemije  Ustavljeni 

Erasmus projekti, kot sta izmenjavi s Finsko in Kalabrijo. Podpira pa šola večdnevne aktivnosti, če 

bodo le epidemiološke razmere to dopuščale.  

Kako je z zaključnimi izleti?  

Odgovor ravnateljice: V letnem delovnem načrtu je za učence od 5. razreda dalje v planu vsako leto 

geografska ekskurzija. V okviru dnevov dejavnosti učence iz vseh razredov peljemo na različne 

lokacije, ki so vsebinsko povezane z učnim načrtom. Zaključnih izletov šola ne organizira. 

Predlog ene od mamic je bil, da so v njihovem razredu vsako leto starši organizirali zaključni piknik, 

katerega so se ne glede na finančno situacijo staršev lahko udeležili vsi učenci razreda. To so bila zelo 

prijetna druženja, tako za učence kot tudi za starše. 

Kako je z nadomeščanjem primanjkljaja gibanja v prihodnosti? Odgovor: Bodo dodatne interesne 

dejavnosti. Se stimulira pouk v naravi.  

 

Seja je bila zaključena ob 19:15. 

 

Zapisala:       Predsednik 

Katja Savernik       Sveta staršev OŠ Janka Kersnika 

       Anton Meden 

                        

         

                Ravnateljica 

       OŠ Janka Kersnika 

       dr. Anja Podlesnik Fetih 

 


