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SVET STARŠEV LETO 2016/2017        
           
       
Pirniče, 29.9.2016 
 
 
Prisotni: Miha Kenig (1a), Peter Nerer (1b), Barbara Leskovšek (2a), Tina Rabzelj (2B), Polona Kopač (3a), Mateja 
Stare (3b), Jurij Bednarik (4r), Iva Grabnar (5r), Brane Potočnik (6a), Špela Hočevar (6b), Mojca Erjavec (7.r), 
Marsel Zadravec (8r), Marija Michaud (9a), Marčela Novljan Lovrinčid (9b). 
Janez Sečnik (pomočnik ravnatelja) 
Martina Kutnar (ravnateljica) 
 
Dnevni red sklicane 1. seje 
 
 
DNEVNI RED:  
1. Pregled prisotnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Poročilo ravnateljice o delu v preteklem šolskem letu 
4. Pregled letnega delovnega načrta za šolsko  leto 2016/2017 
5. Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev za šolsko leto 2016/2017 
6. Razno 
 
 
Zapisnik: 

1. Prisotnih 14 članov sveta staršev in ravnateljica ter pomočnik ravnatelja,  

2. Na dnevni red ni pripomb. 

3. Ravnateljica predstavi Poročilo o delu v preteklem šolskem letu. Komentarjev ni bilo. 

4. Ravnateljica predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017. Starši se predvsem pritožimo 

zaradi podaljšanega bivanja, ki ga je MIZŠ skrajšalo. Po novem je podaljšano bivanje samo do 16. ure. 

Starši so upravičeno ogorčeni saj zaradi  službenih obveznosti oziroma delovnega časa ne morejo 

pravočasno priti po svoje otroke. Ravnateljica utemelji, da je na MIZŠ poslala tri pritožbe, ki so bile 

zavrnjene. Svet staršev se po razpravi odloči, da : 

a. na seji Sveta šole prosimo za pomoč Občino Medvode ter 

b. pošlje peticijo v podpis vsem staršem šole in jo nato naslovi na MIZŠ dopis pripravimo skupaj 

oz ravnateljica. 

5. Izvedejo se volitve predsednika in namestnika sveta staršev. Izvoljena sta Mojca Erjavec, dosedanja 

predsednica in Marsel Zadravec kot namestnik. 

6. Razno:  

a. Ravnateljica izpostavi temo glede izvajanja dežurstva od 6. do 9 razreda na podlagi okrožnice, 
ki jo je prejela od MIZŠ. V okrožnici je zapisano:. Novi, 2.a člen ZOFVI nadgrajuje dosedanji 2. 
člen (cilji vzgoje in izobraževanja) in zavezuje šole k zagotavljanju varnega in spodbudnega 
učnega okolja. Člen eksplicitno določa, da je v šoli prepovedano telesno kaznovanje otrok in 
vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki in neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na 
spolu, spolni usmerjenosti, socialnem ali kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni, etični in 
narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem razvoju. Vsebina tega člena se 
neposredno navezuje na izvajanje 17. člena Evropske socialne listine Sveta Evrope, ki določa, 
da imajo otroci in mladostniki pravico do ustreznega socialnega, pravnega in ekonomskega 
varstva oziroma, da se jim zagotavlja učinkovito uresničevanje pravice do izobraževanja v 
okolju, ki spodbuja celovit razvoj njihove osebnosti in njihovih telesnih in duševnih 
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zmogljivosti. V tem smislu je potrebno preveriti dosedanja izhodišča vzgojnih načrtov. Prav 
tako svetujemo, da učenci ne opravljajo nalog dežurstva na vhodih v šolo. Šola mora sama 
zagotoviti primeren režim prihajanja in odhajanja oseb v šolske prostore. Učenci nimajo 
nikakršnih pooblastil za izvajanje nadzora. MIZŠ odsvetuje izvajanje dežurstev, ker so otroci 
opravičeni do pouka in tudi zaradi varnosti. Ravnateljica je učencem od 6. do 9 razreda 
razdelila anketne liste. Odgovori so bili v večini za opravljanje dežurstva. Ravnateljica predlaga 
izboljšave, ki bi pripomogle k večji varnosti učencev in učiteljev in sicer da se glavna vrata  
zaklenejo in da se na zunanji strani vgradi domofon, ki bo povezan s tajništvom šole.  

b. Mojca Erjavec izpostavi krajo, ki se je zgodila v 3.a ter 5. razredu. Vsi smo mnenja, da se kraje 
ne smejo dogajati in da bodo učitelji učencem ponovno povedali, da se to ne sme delati. 
Prijavo kraje pristojnim organom pa lahko naredi samo oškodovanec sam in ne šola v 
njegovem imenu. Ravnateljica še enkrat opozori, da naj otroci skrbijo za svoje stvari in jih ne 
puščajo po mizah, temveč da jih spravijo v svoje torbice. Prav tako apelira na otroke in starše, 
da naj dragocene stvari raje puščajo doma. 

c. Mojca Erjavec tudi predlaga, da naj bi imeli učenci, ki se udeležujejo raznih tekmovanj v imenu 
šole iste majice. Za atletiko predlaga, da se kupi par šprintaric. Predlog bo posredovala tudi 
učiteljem športne vzgoje 

d. Mojca Erjavec izpostavi tudi, da se spet parkira na pločnikih in ob cesti. To je nedopustno, 
pločniki morajo biti prazni. 

e. Špela Hočevar izpostavi dotrajanost in velikost garderobnih omaric in da učenci v tako majhni 
omarici ne morejo razporediti vseh svojih stvari. Ravnateljica predlaga, da se iz ŠS kupi nove 
omarice, s čemer se starši ne strinjajo. Predlagajo, da jih kupi Občina Medvode. 

f. Marsel Zadravec izpostavi težavo pladnjev v jedilnici, ki so novi in se zvijajo. G. Sečnik utemelji, 
da so pladnji novi in da so tiste, ki so bili po pranju zviti vrnili dobavitelju. 

g. Marsel Zadravec ponovno prosi, da se položnice pošiljajo po elektronski pošti. 
h. Barbara Leskovšek pohvali učiteljico 2.a razreda. 
i. Tina Rabzelj pohvali učiteljico 2.b razreda. 
j. Tina Rabzelj vpraša, koga lahko pokliče v primeru nesreče na cesti oz. če starš ne more priti po 

otroka do dogovorjene ure. Ravnateljica pove, da lahko pokličejo v tajništvo šole oz. njo na 
mobitel: 041-620-355. Mobitel številka naj se uporablja za tovrstne zadeve. 

k. Marčela Novljan Lovrinčid izpostavi temo angleščina in nov učbenik ter delovni zvezek. Pove, 
da imajo v 5. razredu novo učiteljico, ki na roditeljskem sestanku ni predstavila učnega načrta. 
Ker sta učbenik in delovni zvezek zelo obširna predlaga, da učiteljica na naslednjem 
roditeljskem sestanku predstavi, kako bo potekal učni proces, predvsem tudi z vidika 
predznanja učencev. 

l. Janez Sečnik izpostavi, da vse bolj opažajo, da je veliko hrane odvržene v koš. Pri šolski 
prehrani se držimo od Ministrstva za zdravje zapisanih Smernic zdravega prehranjevanja v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Smernice zagotavljajo uravnoteženo prehrano naših 
učencev, ko je sestava jedilnikov skladna z njihovimi potrebami po hranilnih snoveh in po 
energijski vrednosti. V smernicah pa je precej živil in jedi, ki so na seznamu odsvetovanih in 
sem jim zato izogibamo. Tako nam ostajajo na jedilniku predvsem polnozrnati kruh, rženi kruh, 
ovseni kruh, ajdovi kruh, pirin… saj se belemu izogibamo. Pri namazih se izogibamo čokoladnim 
kremnim namazom, mesnim, majoneznim, margarini, namazom s sladkorji, jedem z več soli, 
živilom z več maščobami… in tako ostanemo pri skutinih namazih, kisli smetani, namazih s 
stročnicami, paradižnikovi namazi, namazi z zelišči… Zavedamo se da je zdrava prehrana 
izrednega pomena za zdrav razvoj in da so smernice vsekakor dobro vodilo pri zagotavljanju 
ustreznih jedilnikov. Hkrati pa opažamo, da otroci pripravljenih živil, kruhov in namazov, 
jogurtov in drugih sicer zdravih in priporočenih jedi ne uživajo v zadostni količini, da bi lahko 
zagotovili zadosten energijski in hranilni vnos v svoje telo. Na kratko: zdrava uravnotežena 
prehrana – veliko odpadkov. Šola upa, da bo našla način, da bi prišlo tudi do večje 
konzumacije, saj trenutno stanje zagotavlja urejenost jedilnikov v skladu s smernicami, odpadki 
pa so po naših ocenah preveliki. 

 
 
 
Zapisnik pripravil Mojca Erjavec 

 


