
ZAPISNIK  
1. rednega sestanka Sveta staršev OŠ Sostro v šolskem letu 2022/2023, ki je potekal 21. 9. 2022 ob 
18. uri v jedilnici šole.  
 
PRISOTNI:  
> predstavniki staršev (lista prisotnosti v arhivu predsednice, prisotnih 29 predstavnikov in 
namestnikov)  
> predstavnice šole (ravnateljica Mojca Pajnič Kirn ter pomočnici ravnateljice Barbara Ambrož in 
Katarina Birk).  
 
Sestanek je vodila predsednica Sveta staršev Anja Leskovar.  
 
Dnevni red:  

1. Potrditev poročila o delu Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 ter potrditev Načrta dela 
Sveta staršev za šolsko leto 2022/2023 (predhodno poslana po mailu vsem predstavnikom). 

2. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 (predhodno 
poslan po mailu vsem predstavnikom). 

3. Pregled šolskega dela v šolskem letu 2021/2022 in predstavitev ter sprejetje Letnega 
delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023.  

4. Pobude, pohvale, problematika, obravnavana v razredih.  
5. Razno.  

 
 
Ad. 1) 
Poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 in Načrt dela Sveta staršev za šolsko leto 
2022/2023 (predhodno poslana po mailu vsem predstavnikom) sta potrjena.  
 
Ad. 2) 
Zapisnik zadnjega sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 (predhodno poslan po mailu 
vsem predstavnikom) je potrjen.  
 
Ad. 3) 
POROČILO DELA:  
Letos je na šoli že čez 800 učencev, realizacija načrta je skoraj 100 %. Izpeljali smo vse tabore, 
izpeljali tudi smučarski vikend za 7. razrede. Otroci so pisali NPZ, rezultati so nekoliko pod državnim 
povprečjem, učitelji bodo naredili analizo, zakaj. V 5. razredu bomo dodali dodatne ure za SLO in 
MAT za tiste, ki bi potrebovali dvig znanja, ne za tiste, ki že sicer dobijo pomoč. 99,7 % otrok je 
razred zaključilo uspešno, 3 učenci ponavljajo. Bilo je tudi nekaj popravnih izpitov. Izpeljali smo tudi 
vse prireditve, nekaj je bilo tudi preko šolskega radia in v razredih, druženj še ni bilo, letos bomo 
videli, kako bo.  
Gradnja prizidka se je začela 14 dni prepozno, toliko tudi zamujajo z gradnjo. Na to šola nima vpliva, 
začeli smo 12. julija, stvar vodi MOL. Rok za zaključek ostaja 28. oktober. Poskušamo se prilagajati na 
hrup in pomanjkanje prostora. 
Med počitnicami smo dodali eno garderobo, konec avgusta smo zamenjali tartan na odbojkarskem 
igrišču in na tekaški stezi. Veliko je bilo prostovoljnega dela, zato zahvala vsem.   
V šoli je bila šolska inšpekcija, ki je preverjala nadzor nad otroki v varstvu in varstvo vozačev. Vse je 
bilo brez posebnosti. Kar se tiče varnosti, je v šoli tako, kot mora biti. Inšpektorica je pregledala tudi  
Hišni red in Vzgojni načrt. Nekaj sprememb smo po priporočilu tudi dodali.  
LETNI DELOVNI NAČRT:  
V načrt smo dodali ekskurzije v tujino (letos smo za 7., 8. in 9. razrede že izvedli London). Načrtujemo 
tudi naravoslovno ekskurzijo v Italijo. Niso obvezne, ampak je zanimanje veliko.  



Na tabor gredo predvidoma spet vsi razredi. Poletna šola za peti razred (plavalni tabor) je že bila 
izvedena. Rezervirali pa smo tudi že termin za naslednje leto, da bo lahko šla cela generacija skupaj.  
Upamo,  da nam bo šolsko leto uspelo izvesti z vsemi dejavnostmi v šoli in izven nje. Zaenkrat gre 
dobro, ni veliko odsotnih ali bolnih, je pa trenutno bolnih veliko učiteljev.  
Pozivamo, da starši sporočate, ko se otrok slabo počuti, naj ne prihajajo v šolo bolni. Tudi če se starš 
slabo počuti in je pozitiven na koronavirus, naj bo otrok, če le lahko, še kak dan doma, da ohranimo 
situacijo v šoli, v kateri se koronavirus ne širi.  
Nastala je tudi sprememba šolskega koledarja. Ker je 8. februar med zimskimi počitnicami, je prosti 
dan prestavljen na 26. april; tako bodo prvomajske počitnice nekoliko daljše, kot so bile načrtovane.  
 
PONUJENE VSEBINE ZA STARŠE – STARŠI NAJ SPOROČIJO, KAJ BI JIH ZANIMALO in šola bo ob 
zanimanju poskrbela za izvedbo. Predstavniki naj starše povprašajo o zanimanjih in jih pošljejo 
vodstvu.  

 
 

 



 
 
Svet staršev je seznanjen s šolskim delom v šolskem letu 2021/2022 in seznanjen z Letnim delovnim 
načrtom za šolsko leto 2022/2023.  
 
Ad. 4) 
POBUDA 6.D: Glede na vedenjske težave, ki se pojavljajo na šoli, dajem pobudo o preventivnem 
video nadzoru določenih točk na šoli.   
ODGOVOR RAVNATELJICE: To zakonsko ni dovoljeno. Imeli smo inšpekcijo konec aprila, ker sta dva 
učenca poškodovala avtomobil, prvotni dogovor s starši glede poravnanja škode pa se je zapletel. 
Dali so prijavo na informacijsko pooblaščenko, da nezakonito snemamo s kamerami. Inšpekcija je 
ugotovila, da je vse OK, le svojo (šolsko) tel. Številko smo morali dodati h kameram, saj s posnetki 
upravljamo mi in ne Sintal. Parkirišče lahko snemamo, sodi k šoli in na parkirišču so postajališča 
avtobusa – je za varnost otrok. Ampak v šolskem prostoru se zaradi varstva osebnih podatkov ne 
sme snemati – ne otrok,  ne zaposlenih, tudi če bi se starši s tem strinjali.  
Opozrajam pa, da moramo od zdaj naprej vsako poškodbo na predmetu, ki ni last šole, ampak je 
privatna lastnina, prijaviti policiji.  
 
VPRAŠANJE 6.D: Ko se otroku nekaj v šoli zgodi, torej moramo starši klicati policijo? 
ODGOVOR RAVNATELJICE: Ne, določeno je, česa otroci naj ne bi nosili v šolo. Za te predmete mi ne 
odgovarjamo, rešujemo pa vsako zadevo. Poskušamo reševati sami in se pogovarjamo s starši. 
Moramo se pogovarjati, otroke naučiti, kaj je prav in kaj ne. Starši imate tu največjo moč. Treba se je 
pogovarjati na roditeljskih, doma z otroki. V tem primeru nas ne rešijo niti kamere, objestnosti in 
trpinčenja pa ne dovolimo. Konflikte med otroci že raziskujemo redno, to že delamo, v razredih se 
veliko pogovarjajo z otroki, ampak na koncu pride do staršev. Starši, ki se jim to ne zdi problem, se 
ne bodo pogovarjali z otroki. Pohvala gre našim otrokom: kamorkoli gredo, se lepo vedejo.  
 
VPRAŠANJE 9.B: Lanski 8. B je veljal za problematični razred. Je zdaj to sanirano, urejeno? Imamo 
informacije, da ni.  
ODGOVOR RAVNATELJICE: Menim, da bo letos bolje. Problem so posamezniki, ki delajo nered. 
Ampak upam, da bomo skupaj s starši uspeli.  
 
VPRAŠANJE 6.C: Smučanje na Rogli za letošnje 6. razrede sovpada s počitnicami vzhodnega dela 
Slovenije, pričakovane so gneče? Bodo otroci imeli kaj od smučanja? 



ODGOVOR RAVNATELJICE: Termin rezerviramo eno leto prej, rezervirali smo ga preden so prestavili 
zimske počitnice, zato novega ne moremo dobiti. Upamo, da ne bo hujšega in se bodo otroci lahko 
nasmučali. Na srečo imajo smučanje cel dan, po kosilu običajno ni več gneče.  
 
VPRAŠANJE 7.B: Kaj lahko storite v prihodnje, da bi tudi otroci s kroničnimi boleznimi ali boleznimi, 
za katera morajo prejemati zdravila, lahko šli na strokovne ekskurzije v tujino? Zgodilo se je, da je 
rečeno, da lahko gredo vsi otroci, potem pa nekateri izvedo, da ne morejo zaradi svoje bolezni.  
Lahko šola zagotovi dodaten kader za spremstvo? Lahko šola ponudi staršem, da spremljajo otroka? 
Lahko uredi medicinsko spremstvo? Tudi starši bi zbrali denar za medicinsko spremstvo. 
ODGOVOR RAVNATELJICE: Vzeti otroka s kronično boleznijo s sabo brez strokovne pomoči je 
prevelika odgovornosti v primeru, da otrok zdravil še ne zna jemati sam. Na tabor jih vzamemo, a že 
tam je kljub temu, da je to v Sloveniji, velika odgovornost. V tujini je še toliko bolj. Staršem sicer 
vedno damo možnost, da lahko otroka spremljajo. Za spremstvo medicinskega osebja pa finančno ne 
moremo poskrbeti, otrok ga dobi le, če ima za to odločbo.  
MNENJE 4.B: Takšne stvari bi moral kriti Šolski sklad. Treba je gledati naprej, da se to ne bi dogajalo. 
Otrok se ne sme diskriminirat. Ste ponudili staršem, da gre iz Šolskega sklada? 
ODGOVOR RAVNATELJICE: Se strinjamo, da je treba vnaprej razmišljati, ne strinjam pa se, da je 
prišlo do diskriminacije.  
PREDLOG PREDSEDNICE: Predlagam, da v prihodnje ravnamo rahločutno do otrok s težavami. 
Predlagam, da razredniki najprej pomislijo, ali je v njihovem razredu morda kak otrok, ki zaradi 
zdravstvenih omejitev ne bo mogel iti na ekskurzijo. Če je, naj situacijo rešijo (ali otroku razložijo) 
preden se v razredu predstavi možnost ekskurzije.  
 
VPRAŠANJE 6.C: V 7. rarzedu naj bi bil deček iz tujine, iz katerega se norčujejo. Učitelj naj bi bil 
seznanjen.  
ODGOVOR RAVNATELJICE: Bomo takoj odreagirali, se pozanimamo o situaciji in jo rešimo.  
 
VPRAŠANJE 4.B: Otroci imajo kosilo ob 13.45. Kosilo je pozno. Bi se lahko popoldanska malica 
razdelila že ob 12. uri.  
PREDLOG PREDSEDNICE: Ne, popoldanska malica naj ostane po kosilu, mi pa bomo poskrbeli, da bo 
v vseh oddelkih vedno na voljo sadje in kruh. Taka rešitev bo za za vse otroke.  
 
VPRAŠANJE 2.C: Časovne težave so glede interesnih dejavnosti. Krožki se začnejo prehitro.  
ODGOVOR B. AMBROŽ: Dogovor je, da se večina interesnih dejavnosti začenja 13.15, do takrat 
pojejo. Angleške zgodbe so planirane prej, če bo želja, pa bo učiteljica dala tak termin, da bodo lahko 
vsi obiskovali. Druge interesne dejavnosti se ne prekrivajo. Ko pridejo v šolo, gredo takoj na kosilo ob 
12.35. Do 13. ure pojedo. Po 13. uri se zato začenjajo interesne skupine.  
ODGOVOR RAVNATELJICE: Z učitelji smo se tudi pogovarjali, da bi otroci ob lepem vremenu prišli 
peš do šolse v spremstvu. Tako ne bi bilo treba čakati na kombi.  
STARŠI 2. RAZREDOV: Se strinjamo, da otroci hodijo peš do šole v spremstvu.  
 
VPRAŠANJE 7.A: Zakaj je na šoli toliko otrok? Za toliko otrok tudi 3 dodatne učilnice ne bodo dovolj. 
Kaj z jedilnico? Vozači ne pridejo do kosila + nekateri otroci dobijo kosilo, potem ga zmanjka in 
dobijo drugi nekaj drugega.  
ODGOVOR RAVNATELJICE: Vozači naj preskočijo vrsto, to je njihova pravica. Res je, da je gneča 
velika po 5. šolski uri. Kar se tiče kombijev, pa je toliko voženj, da jih zlahka ujamejo vsi, letos smo 
dodali nove in so usklajeni z urniki in kosili. Lahko se zgodi, da kdaj kakšna malenkost zmanjka, saj 
poslušamo zmanjšati količino zavržene hrane. Zagotovo pa otroci kot nadomestek dobijo hrano, 
enakovredno tisti, ki so jo dobili pred njimi. 3 dodatne učilnice bodo dovolj. Imamo 4 pete razrede, 
kar je posledica prihodov podružničnih šol, kjer se število otrok tudi viša, veliko je tudi priseljevanja 
na naše območje. Bilo bi bolje, da bi bili razredi manjši, ampak smo v okviru normativov.  



 
VPRAŠANJE 6.B: Na seznamu za kombi vožnje označite le nekatere možnosti. Ali lahko gre otrok tudi 
na kombije v drugih terminih ali na druge kombije, ki gredo v isto smer?  
ODGOVOR B. AMBROŽ: Lahko. Označim le zato, da je bolj pregledno. Se pa zgodi, da so pozni 
kombiji polni, zato določene otroke preusmerimo oziroma situacijo uredimo na licu mesta. Letos 
smo uredili in smo dodali veliko voženj, tudi en dodaten šofer je, zato večjih težav ne bi smelo biti.  
 
VPRAŠANJE 2.B: Na 1. roditeljskem sestanku smo dobili informacijo, da bi ucitelj Jan Gačnik lahko 
sprejel otroke iz drugih razredov na učne ure španščine in je rekel, da se bo držal prvotnega načrta. 
Ali je v planu španščina tudi naslednja leta? Če je kakšno prosto mesto ostalo prazno, se lahko 
priključi kakšen učenec iz drugega razreda? Ali se z vprasanjem obrnemo kar direktno nanj? 
ODGOVOR RAVNATELJICE: Letos je to prvič. Če bo interes, bomo vključili še nekoga. Ga bomo 
vprašali.  
 
VPRAŠANJE 2.B: Koliko mora biti zakonsko star otrok, da gre lahko na avtobus (postajo ima pred 
hišo), da se pripelje pred OŠ Sostro?  
ODGOVOR B. AMBROŽ: V drugem razredu po zakonu že lahko. Le prvošolci ne smejo zapustiti 
razreda samostojno, na avtobus pa hga mora nekdo pospremiti.  
 
VPRAŠANJE PŠ JANČE:  Se podružničarji lahko udeležujejo krožkov na matični šoli? 
ODGOVOR B. AMBROŽ: Seveda, le da šola ne more organizirati prevoza.  
 
VPRAŠANJE 2.C:  Imamo novo učiteljico Meto Šavli, ki bi jo radi zelo pohvalili Vprašanje pa glede 
plavanja, ki je lani odpadlo.  
ODGOVOR RAVNATELJICE: Ljubljanski otroci so res privilegirani, da imajo plavanje v 1. in 3. razredu. 
V času korone je veliko tečajev odpadlo in jih zdaj počasi razporejajo. Upamo, da bodo kmalu 
sporočili z MOL-a, kako in kaj.   
 
VPRAŠANJE 6.C:  Iekatere interesne dejavnosti se prekrivajo s poukom. Kako zastavljate urnik? Bi se 
lahko prilagodili pouku? 
ODGOVOR B. AMBROŽ: Nekateri termini se res prekrivajo, ker za dejavnosti, ki so za več razredov 
hkrati, težko ujamemo enoten termin. Poskušamo pa dati tudi več terminov, dodatne termine. Da 
nobena interesna dejavnost ne bi strigla v pouk, pa je praktično nemogoče,. Če bi to želeli, bi jih 
lahko začeli šele ob pol treh. Če je interesna dejavnost recimo samo za učence 4. R, lahko 
prilagajamo, če je za več otrok, pa je težko ustreči vsem merilom. Zato pa so nadomestni termini.  
 
POHVALA 3., 6. in 9. R:  Pohvala za novo spletno stran.  
 
Ad. 5) 
Pod razno ni bilo razprave.  
 
Sestanek se je zaključil ob 19.44.    
 
Zapisala:  
Anja Leskovar 
Predsednica Sveta staršev 
 
Sostro, 29. 9. 2022 
 
Priloga v arhivu:  
- Lista prisotnosti 


