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Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 
 
SVET STARŠEV 
 

Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2021/22 

 
 
 
 
Redna seja Sveta staršev je potekala v četrtek 24. 5. 2022 s pričetkom ob 18. uri. 
 
Sejo je sklical in vodil  predsednik sveta staršev Aleš Božnik. 
 
Na sejo so bili vabljeni: vsi predstavniki oddelkov, ter ravnateljica Petra Korošec, pomočnica 
ravnateljice Karlina Strehar, svetovalni delavki Nataša Fabjančič in Maša Mlinarič in knjižničarka 
Štefka Zore. 
 
Lista prisotnosti je priložena arhiviranemu zapisniku (Priloga 1). 
 
Zapisnikar za to sejo je Dragana Stojmenović predstavnica 4.C razreda. 
 
Svet staršev je sklepčen: na začetku prisotnih 14 predstavnikov in 4 namestniki iz skupno 27  
oddelkov. Ob 18:20 se pridruži še en predstavnik oddelka. 
 
  
 
Predlagani dnevni red: 

1) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2) Soglasje sveta staršev k spisku in skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezne razrede, za šolsko leto 2022/23  

3) Soglasje sveta staršev k septembrskem delu nadstandardnega programa šole za šolsko 

leto 2022/2023 

4) Izvolitev nadomestnega predstavnika staršev v upravnem odboru Šolskega sklada za 

preostanek mandatnega obdobja 2021/23 

5) Izvolitev predstavnika Sveta staršev v Aktiv svetov staršev osnovnih šol domžalsko 

kamniške regije 

6) Priprave na šolsko leto 2022/23 (oddelki, predmetnik, novosti) 

7) Vprašanja, predlogi in pobude staršev 

8) Razno 

 
Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb. 

 
  
 
Ad 1) Pregled in potrditev zapisnikov prejšnjih sej 

Na zapisnik 2. redne seje 2021/22 ni bilo pripomb. Za potrditev je glasovalo 14 

predstavnikov. 
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SKLEP 3/1: Svet staršev soglasno potrdi zapisnika prejšnje seje.   
 
 

Ad 2) Soglasje sveta staršev k spisku in skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih 

učnih gradiv za posamezne razrede, za šolsko leto 2022/23 

Ravnateljica Petra Korošec predstavi, da se je na seji učiteljskega zbora sprejel seznam 

delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred. Soglasje na seznam mora 

biti sprejeto v roku 15 dni od objave. Vrednost točk v okviru sofinanciranja MIZŠ je 

ostalo nespremenjeno.  

 

S strani staršev je izpostavljena dilema glede potrebe po samostojnih delovnih zvezkih 

poleg učbenikov, predvsem zaradi teže šolskih torb in tudi zaradi cene gradiv. Na 

predlog staršev za projeciranje snovi učbenikov v obliki prosojnic, ravnateljica pripomni, 

da učinek ni enakovreden. V razpravi predstavniki šole spomnijo starše, da atlasa ni 

potrebno nositi v šolo, problem je bil le v času epidemije, ko so bili oddelki ves čas v eni 

učilnici. Prevelike teže šolskih torb na tej seji nismo rešili. 

 

Predsednik ugotovi, da je pozabil pozvati predstavnike k pregledu izpolnjenosti delovnih 

zvezkov pred koncem šolskega leta. Nekaj predstavnikov je to opravilo in tisti DZ so 

primerno izpolnjeni.  

 

Za soglasje je glasovalo vseh 15 predstavnikov. 

 

SKLEP 3/2: Skladno z 2. točko 14. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških 

skladov (Ur. l. RS št. 12/20) Svet staršev podaja pozitivno soglasje k skupni 

nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred za 

šolsko leto 2022/23  (Priloga 2). 

  

 

Ad 3) Soglasje sveta staršev k septembrskem delu nadstandardnega programa šole za 
šolsko leto 2022/2023  
 
Ravnateljica predstavi, da bosta v septembru, pred prvo sejo sveta staršev v šolskem letu 

2022/2023, izvedena poletna šola v naravi za 5. razrede in naravoslovni tabor za 2. 

razrede. Končna cena programov še ni znana, predvidoma bodo cene podobne kot 

preteklo leto, pričakovati pa je sorazmerno povišanje zaradi splošnega dviga cen dobrin 

in energentov. Vsako leto je končna cena na učenca odvisna tudi od števila udeležencev. 

Šola si želi, da bi se taborov lahko udeležili vsi učenci, in naproša starše naj se v primeru 

ekonomske stiske obrnejo na šolsko svetovalno službo in šolski sklad. 

 

Za soglasje je glasovalo vseh 15 predstavnikov. 

 

SKLEP 3/3: Svet staršev podaja soglasje k planu septembrskega dela  
nadstandardnega programa šole za šolsko leto 2022/2023. 
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Že na letošnji 2. redni seji je bilo govora o morebitnem povečanju časa namenjenega 

uram oddelčne skupnosti (razrednim uram). Ravnateljica je tokrat podrobneje 

predstavila problematiko (priloga 3) in zaprosila svet staršev za soglasje.  

Predsednik sveta staršev poda predlog, da se glasovanje glede tega soglasja izvede na 

dopisni seji sveta staršev v naslednjih 14 dneh, s čimer bo zagotovljena čim večja 

zastopanost oddelkov pri odločanju.  

 

Ad 4) Izvolitev nadomestnega predstavnika staršev v upravnem odboru Šolskega sklada 
za preostanek mandatnega obdobja 2021/23 
 
Svet staršev imenuje Upravni odbor šolskega sklada za obdobje dveh let. Zaradi 
prenehanja mandata članice Saše Križman ob koncu tega šolskega leta je potrebno 
imenovati novega člana. Edino kandidaturo je vložila Nina Jarc, predstavnica staršev 1.C 
razreda. Nina Jarc se na kratko predstavi prisotnim. 
 
 Za potrditev kandidature Nine Jarc je glasovalo 15 predstavnikov. 
 
 
SKLEP 3/4: Svet staršev Nino Jarc imenuje za članico upravnega odbora šolskega 
sklada za obdobje od 01.09.2022- 31.08.2023.  
 
 
 

Ad 5) Izvolitev predstavnika sveta staršev v Aktiv svetov staršev osnovnih šol domžalsko 
kamniške regije 
 
Svet staršev OŠVP ima v ASSOŠDKR dva predstavnika. En predstavnik je vsakokratni 
predsednik/ca sveta staršev, drugega pa svet staršev imenuje s triletnim mandatom. 
Aktualni predstavnici Danijeli Kokalj Švarc se mandat izteče 31.08.2022. Predsednik se v 
imenu vseh staršev zahvali Danijeli za opravljeno delo. 
Edino kandidaturo je vložila Tina Lešić, predstavnica staršev 6.B razreda. Tina Lešić se 
na kratko predstavi prisotnim.  
 
Za potrditev kandidature Tine Lešić je glasovalo 15 predstavnikov.  
 
SKLEP 3/5: Svet staršev Tino Lešić imenuje za svojo predstavnico v Aktivu svetov 
staršev osnovnih šol domžalsko kamniške regije za obdobje od 01.09.2022- 
31.08.2025.  
 
 
 

Ad 6) Priprave na šolsko leto 2022/23 (oddelki, predmetnik, novosti) 
 
Ravnateljica v uvodu pove, da še vedno ni znano število oddelkov v šolskem letu 
2022/2023. Možen zaplet je pri generaciji, ki je letos v  5. razredu, kjer obstaja možnost 
razširitve na 4 oddelke, saj že sprememba za enega učence prevaga v eno ali drugo stran.  
Glavna sprememba v šolskem koledarju za leto 2022/23 je premaknjen termin zimskih 
počitnic, ki bodo za našo regijo od 6.2. do 13.2. . MIZŠ je sprejelo sklep, da bo ta 
sprememba veljala samo za prihodnje šolsko leto. Ker je v tednu počitnic naše regije 
praznik, se počitnice podaljšajo še v ponedeljek. 
Koledar NPZ je nespremenjen, tretji predmet na NPZ izvedo kasneje. 
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Izvajalo se bo 22 obveznih izbirnih predmetov. Glede neobveznih izbirnih predmetov 
razširjen program ostane nespremenjen: 1. razred angleščina, 4. razred nemščina in 
tehnika, 5. razred nemščina in šport , 6. razred nemščina in likovna umetnost. 
Učna diferenciacija bo potekala enako kot v letu 2021/2022.  
   
 
 
 
 

Ad 7) Vprašanja, predlogi in pobude staršev 
 
Vprašanje predstavnice 8. C– izpostavljena je bila problematika, da se priporočilo glede 
minimalnega števila ocena sprejeto s strani MIZŠ  ne upošteva.  
Maša Mlinarič pojasni, da naj se otroci obrnejo nanjo glede posamezne situacije.  
Predstavnica 8.B je dejala, da imajo podobno izkušnjo, predvsem v smislu pridobivanja 
ustne in pisne ocene za isto snov. Znanje učencev lahko učitelji preverjajo tudi brez ocen. 
 
Predstavnica 6.B je izpostavila problematiko zavračanja ponovitve oziroma obnovitve 
snovi s strani učiteljev, ko učenci izrazijo željo po tem. Otroci so zaradi preteklih razmer 
v strahu in pomanjkanju poznavanja snovi.  
Šola se bo posvetila dotičnem primeru. 
 
Predstavnica 6.A je vprašala glede prehrane in možnosti, da otrok izrazi željo glede 
izbora hrane pri kosilu. Če na primer ne mara omake, ali lahko dobi samo testenine.  
Ravnateljica je obljubila da bo ponovno na to opomnila kuhinjsko osebje. Glede dopisa o 
hrani, ki ga je poslala staršem pa, da je največ zavržene hrane pri malici. Enkrat 
ugriznjeno sadje, odprt in nedotaknjen jogurt, itd. S hrano, ki je otroci ne načnejo ni 
problemov, saj to tokom dneva razdelijo tistim, ki si jo želijo. 
 
Predstavnik 9.A je izpostavil veliko število ocen pri matematiki in fiziki, ter veliko 
količino snovi, ki jo imajo pri omenjenih predmetih. Težava je, da veliko število učencev 
preživlja cele popoldneve pri učenju, posledično občutijo veliki pritisk, in hudo 
nezadovoljstvo od slabih ocenah. Izpostavi, da naj bo poudarek na vsebini in znanju ne 
pa na ocenah. 
Predstavnica 7.B pripomni, da so ocene vendarle pomembne, vsaj z vidika vpisa v 
srednje šole in gimnazije.  
 
Predstavnica 6.B pove, da v njihovem razredu pozimi kar dva meseca ni bilo termina za 
bralno značko. Nato so učenci vse knjige povedali tik pred zdajci. Predlaga, da se strani 
vodstva šole določi termine za zagovore v okviru bralne značke.   
Vodstvo šole bo raziskalo to problematiko, ter podalo pojasnilo, sicer pa naj bi bilo 
možno bralno značko povedati tudi knjižničarki.  
 
Predstavnik 5.C poda vprašanje glede nadomeščanja zimske šole v naravi iz lanskega 
leta. 
Ravnateljica pojasni, da bo januarja 2023 izvedena zimska šola v naravi za generacijo 4. 
razredov in 6. razredov. Žal za bodoče 6. Razrede niso dobili sofinanciranja s strani 
občine in bo potrebno najti alternativne vire. Prisotnim prebere pisni odgovor občine na 
prošnjo za sofinanciranje.   
 
Predstavnica 8.B je postavila vprašanje glede problematike stalne ure prevzema otrokov 
nižjih razredov.   
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Ravnateljica pojasni, da se na učiteljskem zboru naklonjeni ohranjanju tovrstnega 
sistema, ki se je izkazal za pozitivnega z več vidikov. Našli pa bodo način, kako omogočiti 
tudi izjeme, na primer da gre po učenca v razred informatorka. 
 
 
Pisnih vprašanj staršev pred sejo tokrat ni bilo.  
 
 

 

 

Ad 8) Razno 
 

Predsednik sveta staršev Aleš Božnik prenese zahvalo predsednice upravnega odbora 

šolskega sklada staršem, učencem in osebju šole, za sodelovanje in izjemno uspešno 

izvedbo Pomladnega sejmarjenja. 

Hkrati poprosi predstavnike, naj dodatno spodbudijo starše k odzivu na poziv za 

sodelovanje pri zaključnem druženju Adijo šola, ki so ga vsi prejel preko E-asistenta, saj 

kot vedno, tovrstne prireditve ni mogoče uspešno izpeljati brez sodelovanja vseh 

deležnikov. 

 

Predstavnica 3.c predstavi problematiko uporabe telefonov pri učencih po zaključku 

šole, ko so kot pešci udeleženci v prometu. Podala je pobudo za ozaveščanja otrok v šoli 

na temo varne uporabe telefonov v prometu. Razvije se daljša debata. 

Maša Mlinarič pripomni, da tu največ lahko prispevajo starši in spodbujajo manj uporabe 

telefonov. V okviru šole se že izvajajo delavnice safe.si za starše in ozaveščanje učencev 

glede uporabe telefonov.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.55 
 

Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta 
staršev.  

 
 
 

Domžale, 27. 5. 2022 
 

Zapisala: Dragana Stojmenović, l.r. Predsednik: Aleš Božnik, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 1 – Podpisna lista prisotnosti 

Priloga 2 – Delovni zvezki in gradiva 

Priloga 3 – Obrazložitev predloga za dodatne pol ure oddelčne skupnosti na teden 



 

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA  
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0  D o m ž a l e  
t e l :    0 1 / 7 2 9 - 8 3 - 0 0  
f a k s :  0 1 / 7 2 9 - 8 3 - 2 0   
e-nas lov:   
os .vp -domzale@gues t .arnes .s i  

 

 

  

  

 

LISTA PRISOTNOSTI 3. REDNA SEJA SVETA STARŠEV 2021/22 
dne 24. 5. 2022  

 

RAZ. IME PRIIMEK PODPIS 
PREDSTAVNIKA 

PODPIS 
NAMESTNIKA 

    

1. A JAKA BON NE  

1. B MATEJ MEJAK OPR. BOŠTJAN ČARGO 

1. C NINA JARC DA  
    

2. A MAJA ČEPIN  OPR. INA KRIŽ SCHWEIGER 

2. B SAŠO HAUZER NE  

2. C SONJA SIKOŠEK OPR.  
    

3. A KATJA ANGLEITNER NAROBE OPR.  

3. B KRISTINA VOH DA  

3. C MAJA KUNAVER DA  
    

4. A ALEŠ BOŽNIK DA  

4. B TADEJA JENČIČ DA  

4. C DRAGANA STOJMENOVIĆ DA DA 
    

5. A JANJA LEPENIK OPR. DA 

5. B MAJA KOKALJ OPR.  

5. C PRIMOŽ BEN BELAK DA  
    

6. A VESNA KOROŠEC DA  

6. B TINA ZELENKO DA  

6. C ANTONIJA G. DEISINGER DA  
    

7. A MIHAELA SOMRAK OPR.  

7. B DANIJELA KOKALJ ŠVARC DA  

7. C BARBARA PAVOVEC OPR.  
    

8. A ANDREJA ZUPANČIČ OPR.  

8. B JANA PETROT TOMAŽIČ DA  

8. C TJAŠA MEDVEŠEK DA  
    

9. A BRANIMIR VOH DA  

9. B SONJA SOTLER DA  

9. C PATRICIJA VERBOLE OPR.  
    

rav. PETRA KOROŠEC DA  

pom. rav. KARLINA STREHAR DA  

svet. del. NATAŠA FABJANČIČ DA  

svet. del. MAŠA MLINARIČ DA  

knjiž. ŠTEFKA ZORE DA  
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OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA DOMŽALE 

 

DELOVNI ZVEZKI IN DODATNA GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

(BREZ IZBIRNIH PREDMETOV) 

 

DELOVNE ZVEZKE OD 1. DO 3. RAZREDA ZA UČENCE NABAVI ŠOLA IZ SREDSTEV, KI JIH PRISPEVA 

MINISTRSTVO. 

 

1. RAZRED 

DELOVNI ZVEZKI:         5,00 € 

 Rugelj, Manfreda Kolar, Petrenelj, Lukaček, Vavpetič: MATEMATIKA 1, samostojni delovni zvezek 

za matematiko v 1. razredu, 1., 2.  in 3. del, MKZ (3 x 5,30 €) 15,90 € 

 material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (5,00 €)  

 

2. RAZRED 

DELOVNI ZVEZKI:         5,00 € 

 Manfreda Kolar, Urbančič Jelovšek: DRUGA MATEMATIKA 2, 1. in 2.del, samostojni delovni 
zvezek. Ljubljana: MK. EAN 9789610135708 EAN 3830017145428 (2 X 8,90 € = 17,80 €) 

 RAČUNANJE JE IGRA 2 EAN 3830017145428 (9,90 €) 
 material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (5,00 €)  

 

3. RAZRED 

DELOVNI ZVEZKI:        5.00 € 

Učimse 3a mali komplet:  EAN 383102247806  cena za komplet  32,00 € 

 Manfreda Kolar, Urbančič Jelovšek: TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za 

matematiko v 3. razredu, 1. in 2. del, MKZ  

 Bogataj, Rozman: MATEMATIK NANDE 3, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu OŠ, MKZ  

 Medved Udovič, Jamnik, Ciber Gruden: S SLIKANICO NA RAMI delovni zvezek za slovenščino v 3. 

razredu (1. in 2. del), MKZ 

 material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (5,00 €)  

 

 

4. RAZRED 

DELOVNI ZVEZKI:         72,90 € 

1. KOMPLET C – Planet Radovednih pet, založba Rokus Klett. EAN 3831075928374 (43,00 €) 
(komplet vsebuje naslednje delovne zvezke: SLJ (v dveh delih), MAT (v štirih delih), GUM, priložena 

je Zbirka nalog za ponavljanje in utrjevanje matematike in koda za dostop do 

www.planet.radovednih-pet.si) NOVO 

 N. Lauder, P. Shipton, S. Torres: YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek  za pouk angleščine kot 

prvega tujega jezika v 4. razredu osnovne šole, OUP, MKT (16,90 €) 9780194617420 

 Gradiva za NIT, IZOTECH (13,00 €) 

 

 

http://www.planet.radovednih-pet.si/
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5. RAZRED 

DELOVNI ZVEZKI:         56,90 € 

 Mladen Kopasić, Majda Jurkovič: Radovednih pet 5, samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. 
razredu osnovne šole, Rokus Klett  (18,50 €) EAN: 9789612716783 

 Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin: Radovednih pet 5, samostojni delovni zvezek za 
naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole, Rokus Klett  (11,50 €)EAN: 9789612716790 

 N. Lauder, P. Shipton, S. Torres: YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek  za pouk angleščine kot 

prvega tujega jezika v 5. razredu osnovne šole, OUP, MKT (16,90 €) EAN: 9780194617437 

 Gradiva za NIT (plačilo po položnici 10,00 €) 

 

6. RAZRED 

DELOVNI ZVEZKI:        86,40 € 

 Berk, Draksler, Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, delovni zvezek., ROKUS KLETT (17,50 €) 

EAN: 9789612712945 

 Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino v   6. razredu 

OŠ, ROKUS KLETT (18,80 €) EAN: 9789612717834 

 Morris, Tite, Cerulli, Prodromou: SPRINT 1, delovni zvezek za angleščino, Eli, MODRIJAN (13,60 €)  

EAN: 9788853623270 

 Barbo: DOTIK NARAVE 6, samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu, ROKUS KLETT 

EAN: 9789612718619   (14,50 €)  

 Verdev, Razpotnik: POTUJEM V PRETEKLOST 6, samostojni delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu 

OŠ, ROKUS KLETT (17,00)€ EAN 9789612920135 NOVO 

 Material za TIT (plačilo po položnici)  (5,00 €) 

 

 

7. RAZRED 

DELOVNI ZVEZKI:    95,89 € (z atlasom)   56,90 € (brez atlasa) 

 Brinovec et al.: ATLAS SVETA ZA OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO ( MKZ) (priporočeno) (38,99 €) 

 Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7+, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu 
OŠ, ROKUS KLETT, EAN: 9789612921132 (18,80 €)  

 Morris, Tite, Cerulli, Prodromou: SPRINT 2, delovni zvezek za angleščino, Eli, MODRIJAN (13,60 €) 
EAN: 9788853623287 

 DOTIK NARAVE 7, prenova 2018, samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, 

ROKUS KLETT EAN: 9789612718626    (14,50)  

 Delovni listi za MAT  (5,00 €) 

 Material za TIT (plačilo po položnici)  (5,00 €) 

 
 

8. RAZRED 

DELOVNI ZVEZKI:         92,90 € 

 Chekhov: SPRINT 3, delovni zvezek, Eli s.r.l. EAN: 9788853623294  (13,60 €)  

 Glažar, Godec, Vrtačnik, Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA 1, samostojni delovni zvezek, MODRIJAN 
EAN: 9789617070705 (16,90 €)  

 Beznec et. Al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, samostojni delovni zvezek delovni zvezek, MODRIJAN (16,90 €)  

EAN: 9789617053470  
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 Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8+, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu 
OŠ, ROKUS KLETT  (18,80 €) EAN: 9789612921750 NOVA IZDAJA 

 Kreft, Stojan Dušan, Fon: ČLOVEŠKO TELO, samostojni delovni zvezek za biologijo v 8. razredu, 
ROKUS KLETT EAN: 9789612719180  (16,70 €)  

 Delovni listi za MAT  (5,00 €) 

 Material za TIT (plačilo po položnici)  (5,00 €) 

 

9. RAZRED    

DELOVNI ZVEZKI:         71,20€ 

 Vrtačnik, Glažar, Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA 2, samostojni delovni zvezek, MODRIJAN,  

EAN: 9789617070873    (16,90 €) 

 Beznec et. al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, samostojni delovni zvezek, MODRIJAN (16,90 €)  

EAN: 9789617070699 

 Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino, ROKUS 

KLETT (18,80 €) EAN: 9789612717865 

 Chekhov: SPRINT 4, delovni zvezek, Eli s.r.l. EAN: 978853624123 (13,60 €)  

 Delovni listi za MAT  (5,00 €) 

 

IZBIRNI PREDMETI 

NEOBEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA          5,00 € 

          

NEMŠČINA 1 

- Motta: MAXIMAL 1, učbenik, ROKUS KLETT 

- Motta: MAXIMAL 1, delovni zvezek, ROKUS KLETT (EAN: 9789612920012) 20,00 € 

NEMŠČINA 2 

- Motta: MAXIMAL 2, učbenik, ROKUS KLETT 

- Motta: MAXIMAL 2, delovni zvezek, ROKUS KLETT (EAN: 9789612718718) 20.00 € 

NEMŠČINA 3 

- Motta: MAXIMAL 3, učbenik, ROKUS KLETT 

- Motta: MAXIMAL 3 delovni zvezek, ROKUS KLETT (EAN: 9789612719203) 20.00 € 

ŠPANŠČINA 1 

- REPORTEROS INTERNACIONALES 1, učbenik, ROKUS KLETT (US) 

 

OBDELAVA GRADIV – LES (material)      10,00 € 

 

Pripravila Štefka Zore 
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Datum: 24. 5. 2022 

 

 

Zadeva:         Obrazložitev predloga za dodatne ½ ure oddelčne skupnosti na teden  

 

 

Mnenje oz. soglasje staršev za dodatne ½ ure oddelčne skupnosti (razredne ure), katere 

bi izvajali 1 uro na teden 
 

 

Že vrsto let tako učenci kot tudi večina razrednikov opozarja, da so potrebe po razredni uri 

(oddelčni skupnosti) večje kot jih omogoča predmetnik za osnovno šolo 
(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Predmetnik-OS/Predmetnik-

za-osnovno-solo.pdf). Le ta omogoča ½ ure na teden, kar pomeni, da se ena ura izvaja na 14 dni. 

 

To potrebo je potrdila tudi samoevalvacija v šolskem letu 2021-22 z naslovom Razrede ure, ki 

se nadaljuje v naslednje šolsko leto. (https://www.os-vperka.si/za-starse/svet-starsev/) 

 

Ura oddelčne skupnosti je temeljna oblika organiziranosti učencev, kjer razrednik usmerja in 

vodi vzgojno delovanje v matičnem oddelku. Vsaka razredna ura ima strukturo ter namen. 

Ure oddelčne skupnosti oz. razredne ure so zagotovo tisti dejavnik, kjer lahko vzpostavimo 

boljši stik z učenci in oblikujemo pogoje za boljše medsebojne odnose. Oddelčna skupnost je 

pravzaprav pomemben socialni sistem, ki nujno potrebuje premišljeno vodenje in čas, da bi 

deloval kakovostno. 

 

Učitelji velikokrat teme razrednih ur opravljajo z učenci med odmori ali pa celo pri svoji uri. 

 

Zato predlagamo, da starši podprete pobudo učencev in učiteljev ter sprejmete odločitev, da se 

strinjate, da imajo učenci razredne ure vsak teden po 1 uro.  

 

 

 

Ravnateljica: Petra Korošec, mag 

 

 

 

 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Predmetnik-OS/Predmetnik-za-osnovno-solo.pdf
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