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Številka: 900-2/2022-5 
Datum: 27. 9. 2022 
 
 

 
ZAPISNIK 

 
1. sestanka Sveta staršev Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki, ki je bil 

v ponedeljek, 26. septembra 2022, ob 18. uri v zbornici šole. 
 

Prisotni: Miran Kovač, Mateja Ermenc, Vesna Pusovnik Oven, Urška Golčman, Maja Ažman, 
Romana Lenart, Andreja Vodovnik, Natalija Petrič, Katja Parfant Kolednik, Nina Berložnik, 
Peter  Rosenstein, Urška Kačičnik, Bojana Grm. 
Upravičeno odsotni: Mojca Blagotinšek Marko, Sergej Verdev, Judita Kolenc, Vladimir Dobnik. 
Odsotni: Petra Kodrun. 
Ostali prisotni: ravnatelj Bojan Juras, pomočnica ravnatelja Katarina Čokl, tajnica VIZ Metka 
Ograjenšek.  
 
 
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili naslednji dnevni red: 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega sestanka. 
2. Konstituiranje Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023. 
3. Letno poročilo za šolsko leto 2021/2022.  
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023.  
5. Pobude in vprašanja. 

 
 

Točka 1: 
 
Ravnatelj  je pozdravil vse prisotne in jih pozval k morebitnim pripombam na zapisnik 4. 
sestanka z dnem 8. 6. 2021. Bojana Grm je pripomnila, da se ne strinja z zapisanim 
dogovorom, da se v jedilnici fotografira hrana, ki jo učenci prinesejo nazaj. Kljub tej pripombi, 
ki je bila edina, je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP 1: Svet staršev OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki je potrdil zapisnik 4. sestanka 
Sveta staršev OŠ bratov Letonja v šolskem letu 2021/2022 z dnem 8. 6. 2022.  
 
 
Točka 2: 
 
Na 1. sestanku v novem šolskem letu se na novo konstituira tudi Svet staršev. Ravnatelj je 
predlagal, da prisotni izvolijo predsednika in njegovega namestnika. 
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Vesno Pusovnik Oven je zanimalo, zakaj so v Svetu staršev predstavniki zaposlenih v šoli oz. 
njihovi partnerji. 
 
Andreja Vodovnik je povedala, da je edina zaposlena ona, ker pa dela v Vrtcu Sonček in 
zastopa stališča kot starš, se ji to ne zdi sporno. 
 
Peter Rosenstein je dejal, da je očitno pripomba bila namenjena njemu, saj je partner 
zaposlene učiteljice. Pojasnil je, da so ga soglasno predlagali in potrdili starši učencev 7. b, s 
čimer se je strinjal, poleg tega ravno tako zastopa stališča kot starš in v dobrobit učencev. 
   
V nadaljevanju je Svet staršev za  predsednico Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023 
soglasno imenoval Majo Ažman, njena namestnica je Nina Berložnik.  
 
Maja Ažman se je ob izvolitvi  zahvalila za zaupanje, hkrati pa izrazila željo za korektno 
sodelovanje tudi v novem šolskem letu.  
 
SKLEP 2: Svet staršev Osnovne šole bratov Letonja je v šolskem letu 2022/2023 za 
predsednico imenoval Majo Ažman, njena namestnica je Nina Berložnik.  
 
 
 
Točka 3: 
 
Člani Sveta staršev z vabilom na sejo prejeli uporabniško ime in geslo za dostop do spletne 
učilnice, kjer jim je bilo na voljo gradivo za sejo.  Zato je ravnatelj povzel bistvo iz Letnega 
poročila za šolsko leto 2021/2022. Šolanje je zaključilo 339 učenk in učencev. Povprečna 
ocena je bila 4,1, učni uspeh pa 97,9 %. Kar 5 učenk oz. učencev ponavlja razred. Na podlagi 
pridobljenih podatkov iz srednjih šol je pohvalno, da sta bila kar dva naša nekdanja učenca 
diamantna maturanta, en dijak zlati maturant, dijakinja pa je na maturi dosegla 29 točk in za 
las zgrešila naziv zlata maturantka. V preteklem šolskem letu je bilo na voljo kar 29 različnih 
interesnih dejavnosti. Realizirane so bile vse ekskurzije, plavalni tečaji za 1., 2. in 3. razrede, 
letna ŠVN za 5. in 7. razrede (slednji so nadomestili letno ŠVN zaradi izpada ob pojavu 
epidemije COVID-19), zimska ŠVN za 6. razreda, petošolci so sodelovali v projektu »Naučimo 
se smučati«, v mesecu maju je bil organiziran dobrodelni Sončkov tek. Pouk in vse načrtovane 
dejavnosti so se prilagajale razmeram, ki jih je tudi v preteklem šolskem letu pogojevala 
epidemija virusa COVID-19. 
 
Maja Ažman se je v imenu staršev lanskoletnih drugošolcev zahvalila za realizacijo plavalnega 
tečaja, ki je odpadel zaradi epidemioloških razmer.  
 
 
SKLEP 3: Svet staršev Osnovne šole bratov Letonja potrjuje seznanitev z vsebino 
Poročila za šolsko leto 2021/2022. 
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Točka 4: 
 
V šolskem letu 2022/2023  v 18 oddelkih šolo obiskuje 339 učenk in učencev. Med njimi je tudi 
nekaj tujcev, tudi iz Ukrajine. V šoli so pridobili prostore, ki jih je več let zasedal vrtec, in tako 
preselili 5. b razred, drugi prostor so preuredili v kabinet razrednega pouka. Zopet bo učilnica 
za glasbeno umetnost samostojna učilnica. Učencem je na voljo 17 izbirnih in 5 neobveznih 
izbirnih predmetov. Letos mineva 60 let od začetka pouka v t. i. starem delu zgradbe. V ta 
namen bodo pripravili proslavo v mesecu oktobru, skozi celotno šolsko leto pa se bodo z 
različnimi aktivnostmi vračali v 60-ta leta. Učitelji in učenci bodo pripravili program ob dnevu 
spomina na mrtve, izvedel se bo turnir »Pod šolskimi koši«, Miklavžev sejem bo letos 
organiziran pri šoli, načrtovan je domovinski dan, ob kulturnem prazniku bo proslava v šoli in 
tudi v kraju, načrtovana je izvedba Sončkovega teka in projekta Veter v laseh. Izvedle se bodo 
tudi že ustaljene ekskurzije, načrtovan je izlet v Zagreb. Ob koncu leta bodo devetošolci 
organizirali valeto. Pripravili bodo tudi proslavo ob dnevu državnosti. Učenci 1. in 3. razredov 
bodo imeli organiziran plavalni tečaj, šestošolci zimsko ŠVN, petošolci poletno ŠVN, učenci 4. 
razredov pa bodo v mesecu marcu imeli naravoslovni tabor. Šola je postala redna članica 
UNESC-a. 
 
V nadaljevanju seje je pomočnica ravnatelja predstavila predlog sprememb Hišnega reda. Na 
novo bo vseboval splošne in končne določbe. Spremembe bodo tudi glede vzdrževanja reda 
in čistoče. Ob prepovedi kajenja, uživanja alkohola in prepovedanih substanc bo prepovedano 
uživanje energijskih pijač, ki so priljubljene tudi med osnovnošolci. Za učence bo v prostorih  
šole predpisana uporaba copat z nedrsečim podplatom, predvsem v izogib nastanku poškodb. 
Še vedno je obvezno preobuvanje ob vstopu v šolo, saj se opaža zelo velika neresnost med 
učenci. Še najbolj je izrazita ob dnevih dejavnosti. V času prostih ur, teh je v letošnjem šolskem 
letu 5, učenci ne smejo zapuščati šolskih prostorov, zanje je poskrbljeno varstvo v prisotnosti 
učitelja. Pri posodobitvi Šolskih pravil bodo jasno opredeljene sankcije v primeru ugotovljenih 
kršitev. 
 
Pripomnila je tudi, da je v porastu uporaba mobilnih telefonov, ki je prepovedana. Žal pa se 
učenci poslužujejo tudi t. i. pametnih ur, ki imajo dejansko identične funkcije kot mobilni telefon. 
 
Nina Berložnik ne vidi smisla v zahtevi po copatih z nedrsečim podplatom.  
 
Katja Parfant Kolednik ocenjuje, da je treba jasno opredeliti pojem prosta ura. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da bodo staršem učencev, ki imajo prosto uro, v podpis posredovali 
izjavo, da v primeru izhoda iz šolskega prostora odgovornost v času proste ure prevzamejo 
starši oz. skrbniki. Bo pa jasno zabeleženo, kdaj je ta prosta ura in v kateri učilnici je kateri 
razred in kdo izmed učiteljev je oz. bo z njimi. 
 
Prisotni so bili enotnega mnenja, da morajo biti učenci v času proste ur v šoli. V primeru, da 
se ugotovi odsotnost učenca, se le-ta takoj sporoči staršem oz. skrbnikom. 
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SKLEP 4: Svet staršev Osnovne šole bratov Letonja soglaša z vsebino Letnega 
delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023. 
 
 
Točka 5: 
 
Nino Berložnik je zanimalo, zakaj je 24. 12. 2022 prost dan, ker nikjer v Pravilnikih ni mogoče 
zaslediti, da lahko šola samovoljno spreminja šolski koledar. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da bodo 24. 12. 2022 nadomestili 13. 5. 2022, ko bo organiziran Sončkov 
tek. Šola oz. ravnatelj lahko 2 dni v šolskem letu spremeni šolski koledar in to zakonodaja 
dopušča.  
 
Natalija Petrič je izpostavila problematiko organizacije voženj na relaciji Gorenje (Gneč) – šola. 
Spremenil se je namreč režim voženj, saj se učenci na tej relaciji vozijo zjutraj samo ob 7. uri, 
kar pa za mlajše otroke predstavlja tudi nevarnost. Na tej lokaciji namreč ni javne razsvetljave, 
prav tako tudi ne avtobusnega postajališča. Predlagala je, da se tudi na tej relaciji izvajata 
zjutraj dve vožnji. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da je bila občina s to problematiko seznanjena, vendar dodatne vožnje 
g. župan ni odobril, kar pomeni, da se morajo vsi učenci iz te relacije v šolo voziti ob 7. uri. V 
šoli je zjutraj za učence vozače poskrbljeno varstvo. 
 
Katja Parfant Kolednik je izpostavila problem varnosti pri šolskih prevozih na relaciji zaselka 
Veliki Vrh pri t. i. Muminovičevem mostu. Na tej relaciji ni niti prehoda za pešce niti pločnika, 
učenci gredo na avtobus peš do Gorenja. To predstavlja za otroke ob frekventnosti prometa 
resnično zelo veliko nevarnost. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da je občina tista, ki je dolžna organizirati in spoštovati varno izvajanje 
šolskih prevozov. Varnost bo na tej lokaciji zagotovljena šele z izgradnjo kolesarske poti. Lahko 
bi sicer za te otroke prevoze izvajal prevoznik Podgoršek, in sicer takrat, ko pelje iz Gneča. 
 
Nina Berložnik je dodala, da so šolski prevozi dolgoletna težava v občini Šmartno ob Paki in 
da se kljub izpostavljenim nevarnostim zadeva nikamor ne premakne. Svet staršev je predlagal 
sprejetje Pravilnika, kjer bi bile jasno definirane tako pravice kot tudi dolžnosti vseh deležnikov, 
a občina se s sprejetjem ne strinja. 
 
Romana Lenart je dodala, da je javni razpis za šolske prevoze za dobo 4 let povsem 
neustrezen. Spreminja se število vozačev, spreminjajo se lahko tudi lokacije, v zadnjem času 
smo priča še velikim spremembam cen pogonskih goriv. 
 
Urško Golčman je zanimalo, zakaj ni organizirano spremstvo učencev vozačev ob 14. uri. 
Zgodilo se je namreč, da je učenec vstopil v napačni avtobus. 
 
Ravnatelj je odgovoril, da je spremstvo predvideno ob 13. uri, ko je pri šolskih prevozih največja 
gneča. 
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Maja Ažman je predlagala, da se na občino ponovno posredujejo predlogi in pobude glede 
izvajanja šolskih prevozov, kjer se mora izpostaviti pravica do te storitve in seveda tudi varnost 
učencev vozačev. 
 
Bojano Grm je zanimalo, ali v šoli razmišljajo o uvedbi vegetarijanskega jedilnika. 
 
Urška Kačičnik je pripomnila, da je o tem smiselno govoriti takrat, ko bo vegetarijanska hrana 
zdrava za otroke in mladostnike. Ob tem je pripomnila še, da starši opozarjajo na premajhne 
porcije šolske prehrane in da posledično učenci ostajajo lačni. 
 
Ravnatelj je odgovoril, da se z navedbami ne strinja, ker je hrane dovolj, res pa je, da jo kljub 
pestrosti jedilnikov preveč zavržejo. Na lastne oči se je prepričal v enem izmed razredov, ko 
vsi učenci niso pojedli malice, zato so lahko ostali dobili več, nekaj kosov hrane pa je bilo 
vrnjeno v kuhinjo. 
 
Bojana Grm je dodala, da že nekaj časa opozarjajo na obroke pri malici, ki jih pripravijo v 
Pekarnah Pečjak. Ta hrana ne samo da ni užitna, je tudi, kar zadeva zdravo prehranjevanje, 
neustrezna. Bolje bi bilo, da bi otrokom dejansko ponudili to, kar imajo raje. Med takšno hrano 
zagotovo sodi med, maslo, marmelada. 
 
Andreja Vodovnik je pripomnila, da je res mogoče marmelada premalokrat na jedilniku. Prisotni 
učitelj bi mogoče moral otroke malo bolj vzpodbujati pri prehranjevanju oziroma jim dati toliko, 
kolikor pojedo. 
 
Maja Ažman je izpostavila jajčni namaz, ki ga učenci resnični nimajo radi in je kljub temu še 
vedno občasno na jedilniku. 
 
Nina Berložnik je dodala, da se je potrebno zavedati, da je veliko otrok še pred začetkom 
pouka v bližnji trgovini, kjer si nabavijo hrano, ki jo potem uživajo. In mogoče je tudi to razlog, 
da nekateri v šoli niso lačni. 
 
Bojana Grm je izpostavila hrano, ki po mnenju otrok in staršev v zadnjem obdobju ni bila 
ustrezna, in sicer premalo pečeno meso (svinjski dunajski zrezki), premalo pečen krompir in 
premalo pečen krompir pri musaki. Starši opozarjajo tudi na spremembe jedilnikov, saj je na 
spletni strani zapisano nekaj drugega, kot pa je potem dejansko pripravljeno. Predlagala je, da 
se zaradi nezadovoljstva izvede anketa o šolski prehrani. 
 
Ravnatelj je dodal, da pride do spremembe jedilnikov ob dnevih dejavnosti. Takrat je res 
nemogoče pričakovati, da bodo na primer za malico imeli namaz. Anketa o šolski prehrani se 
načrtuje, bo pa v spletni obliki. 
 
Miran Kovač je pripomnil, da imamo ljudje različne okuse in da je posledično temu težko 
vsakomur ustreči. 
 
Katjo Parfant Kolednik je zanimalo, koliko učencev gre po končani 6. uri na kosilo. 
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Ravnatelj je odgovoril, da so po začetnih težavah glede odhodov pripravili ustrezni razpored. 
Spremenil se je tudi režim odhodov po pouku, in sicer prevozniki odpeljejo 10 min kasneje. 
 
Urška Golčman je predlagala, da je hrana čim bolj raznovrstna, predvsem pa da je brez 
aditivov. Izpostavila je še vzgojno problematiko v 2. b razredu. V primeru, da se ponovi 
dogodek, kot je bil v lanskem šolskem letu, je potrebno nemudoma obvestiti starše. 
 
Bojano Grm je zanimalo, ali se šola pri seznamu delovnih zvezkov za posamezne razrede 
posvetuje z drugimi šolami oziroma so pri izboru gradiv učitelji avtonomni. Primerjala je količino 
in cene z eno izmed osnovnih šol v Celju in pri tem ugotovila, da so cene za nekatere razrede 
nižje tudi za približno 60,00 EUR, v enem izmed razredov imajo na primer zgolj 2 delovna 
zvezka, ker je po mnenju učitelja dovolj gradiva že v učbeniku. 
 
Ravnatelj je odgovoril, da učitelji sami izberejo gradivo, ki ga učenci potrebujejo na razredni in 
predmetni stopnji. 
 
Romana Lenart je pohvalila uvedbo e-računov in finančno poslovanje zavoda preko 
elektronske pošte staršev. Na ta način se zmanjša količina porabljenega papirja. 
 
Ob koncu seje so bili prisotni enotnega mnenja, da so zapisniki sej Sveta staršev javno 
objavljeni ob upoštevanju GDPR. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30. 
 
 
 
Zapisnik sestavila:       Predsednica Sveta staršev: 
Metka Ograjenšek       Maja Ažman  
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