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SVET STARŠEV, ŠOLSKO LETO 2022/2023 

Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev 

 

Zg. Pirniče, 20. 9. 2022, ob 18.00 

Prisotni starši: 1. A - Filip Poplatnik; 1. B - Primož Zajc; 2. A - Maša Zalaznik Jerina; 2. B - Gašper 
Mis; 3. A - Jerneja Duhovnik; 3. B - Špela Novak; 4. A - Tjaša Kovše; 4. B - Marija Brank; 5. A - Igor 
Josipović; 5. B - Gašper Nerer; 6. A - Mateja Henigman; 6. B - Rok Govekar; 7. A - Maruška Kenig; 
7. B - Peter Nerer; 8. A - Tina Rabzelj; 8. B - Saša Milač Žura; 9. A - Mojca Erjavec; 9. B - Brane 
Potočnik. 

Prisotno vodstvo šole:  
ga. Damijana Božič - Močnik (ravnateljica), ga. Marija Ločniškar (pomočnica ravnateljice) 

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav ravnateljice 
2. Predstavitev staršev, izvoljenih v Svet staršev 2022/2023 
3. Izvolitev predsednika Sveta staršev, njegovega namestnika in zapisnikarja Sveta staršev 
4. Izvolitev predstavnikov staršev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Pirniče 
5. Predstavitev osnutka Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023 
6. Kratko poročilo predstavnikov o 1. roditeljskih sestankih 
7. Razno 

K1: Uvodni pozdrav ravnateljice  

Ravnateljica pozdravi vse izvoljene predstavnike v Svetu staršev. Poudari, da je bilo v preteklih letih 
veliko narejeno zaradi dobrega sodelovanja s starši, npr.: učilnica na prostem, skirojnica, itd. 
Predstavi nam pristojnosti Sveta staršev.  

Ta na podlagi 4. točke 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opravlja 
naslednje zadeve: 
- predlaga nadstandardne programe, 
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 
- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih 
šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu; 
-  daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 
-  razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 
-  obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 
-  voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole, 
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-  lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, 
-  v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 
-  opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

K2: Predstavitev staršev, izvoljenih v Svet staršev 2022/2023 

Prisotni straši se na kratko predstavijo in povedo, kateri oddelek predstavljajo. Nove predstavnike 
staršev imata prva razreda, 1.a in 1.b, ter 2.a. Ostali predstavniki razredov so enaki kot preteklo šolsko 
leto. 

K3: Izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika, ter zapisnikarja: 

Za predsednico Sveta staršev je bila brez glasu proti izvoljena ga. Mojca Erjavec, za njeno 
namestnico ga. Saša Milač Žura in za zapisnikarja ga. Maša Zalaznik Jerina. 

Predsednica Sveta staršev ga. Mojca Erjavec se na kratko predstavi, pove, da se zavzema za varno 
pot v šolo ter ostale projekte, kjer lahko starši pomagajo. Priporoča, da si vsi preberejo Poslovnik 
Sveta staršev OŠ Pirniče, ki se nahaja na spletni strani OŠ Pirniče. 

K4: Izvolitev predstavnikov staršev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Pirniče 

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Pirniče sestavlja 7 članov, ki jih imenuje Svet staršev. 4 člane 
predlaga Svet staršev, 3 člane pa Svet šole. Upravni odbor ima dvo letni mandat. 

V Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Pirniče so bili s strani Sveta staršev izvoljeni: ga. Saša Milač 
Žura, g. Peter Nerer, ga. Marija Henigman in ga. Jerneja Duhovnik. Svet šole bo svoje predloge 
izrekel na svoji 1. seji, ki bo 22. 9. 2022. 

K4: Predstavitev osnutka Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23 

Ravnateljica predstavi osnutek Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023. Poleg vsebine 
načrta posebej poudari naslednje stvari: 

- Po dolgem času imamo 18 oddelkov. 
- 6 učencev se izobražuje na domu (na podlagi 88. člena Zakona o OŠ). 
- Šola ima prostorsko dovolj učilnic, vsako leto katero od njih prenovijo, posodobijo.  
- Med poletjem je bila izvedena sanacija cevi v pritličju in kleti, ker je ob koncu junija prišlo do 

zamakanja. 
- Pred leti je bil narejen elaborat o statični ustreznosti telovadnice, iz katerega je razvidno, da 

izpolnjuje zahteve, vendar bo v bližnji prihodnosti potrebna obnova le-te 
- S strani Ministrstva za šolstvo je prišlo obvestilo o pouka prostem dnevu, namesto ponedeljka, 

13. 02. 2023, bo pouka prost dan sreda, 26. 04. 2023. 

Sklep: Letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2022/2023 je Svet staršev brez glasu proti 
podal pozitivno mnenje.  
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K6: Kratko poročilo predstavnikov o 1. roditeljskih sestankih 

1.a:  
Otroci so po kosilu še vedno lačni in ne dobijo dodatne porcije. Ga. ravnateljica pove, da je velikost 
obroka določena v normativih za šolsko prehrano in da sestavljeni jedilniki sledijo smernicam za 
šolsko prehrano. 

Sklep: Ker podobno opisujejo tudi drugi predstavniki razredov, se pozove Skupino za 
prehrano, da preveri kaj se dogaja. 

1.b:  
Šolska prehrana, enako kot 1.a. 

2.a:  
Šolska prehrana, enako kot 1.a.  
Na roditeljskem sestanku 2.a razreda se je predlagalo, da se organizira skupni nakup likovnih 
potrebščin za celoten razred. Starši povedo, da je bil ta predlog že podan in v preteklih letih vedno 
zavrnjen s strani vodstva šole. Ga. Ravnateljica se strinja s predlogom, zato se sklene naslednji  

Sklep: Za naslednje šolsko leto se predlaga skupni nakup likovnih potrebščin za vse razrede. 

Garderobe za 1. in 2. razred so zelo neurejene, oblačila ležijo povsod – omarice? Odgovor 
ravnateljice je negativen, potrebno bo bolj redno pospravljanje. Izgubljena oblačila se nahajajo tudi 
pred telovadnico. 

Veliko šolske hrane po nepotrebnem pakirane (predvsem malice). 

2.b:  
Urejenost garderob (enako kot 2.a) in manj embalaže pri prehrani. 

3.a:  
Nekateri učenci podaljšanega bivanja so povedali, da so jih učiteljice prosile, naj, če je to možno, 
odidejo domov prej, kot običajno. 
Ga. ravnateljica pove, da je v podaljšano bivanje vpisanih 163 učenk in učencev od 1. – 5. razreda. 
Pristojno ministrstvo je za letošnje šolsko leto odobrilo 110 ur podaljšanega bivanja. V času 3. in 4. 
ure podaljšanega bivanja prihaja do združevanja skupin (npr. učenci 5. r skupaj z učenci 1. ali 2. 
razreda), kar morebiti petošolcem ne odgovarja, saj je velikokrat onemogočeno mirno opravljanje 
domačih nalog. 

V 3. razredih je prišlo v zelo kratkem času do več poškodb oziroma dogodkov, zaradi katerih se starši 
sprašujejo o varnosti in redu v OPB-ju. 

Ga. Ravnateljica pove, da o vseh dogodkih ni bila obveščena in prosi, da se v takih primerih takoj 
obvesti učiteljico in ravnateljico o vseh udeleženih osebah, da se dogodek lahko razišče in se 
primerno odzove. 
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Kdaj se opira šola?  
Šola se za potrebe jutranjega varstva 1. razredov odpre 6.20 – vhod v prizidku. 
Za učence vozače, ki se pripeljejo s 1. in 2. avtobusom, je glavni vhod odprt ob 7.00.  
Za tiste učence, ki prihajajo v šolo za 1. šolsko uro, dežurni učitelj poskrbi, da vstopajo v šolo od 8. 
05 dalje.  

4.a:  
Ali je možno imenovati namestnika predstavnika Sveta staršev? 
Ga. ravnateljica pove, da Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 2. točki 66. 
člena opredeljuje, da je Svet staršev sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega 
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.  
Ga. Mojca Erjavec dopolni, da je enako zapisano tudi v Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Pirniče, ki ga sprejme občinski svet Občine Medvode. Zato predlaga, da 
bi pobudo, da se v omenjeni odlok doda poleg predstavnika staršev tudi izvolitev njegovega 
namestnika. Pobudo bo podala na seji Sveta šole, ta pa z zapisnikom seje ustanoviteljici Občini 
Medvode. 
 
Ali gre denar od zbiralne akcije papirja razredu ali v Šolski sklad? 
Denar, zbran na akcijah zbiranja odpadnega papirja, gre v Šolski sklad, saj se s tem spodbuja 
dobrodelnost vseh učencev. Nekateri starši poudarijo, da so otroci bolj zagreto zbirali odpadni papir, 
ko so ga zbirali za svoj razred.  

Zbere se več predlogov, kako bi povečali zavzetost pri zbiranju papirja: 

- Staršem in otrokom se bolj podrobno predstavi kaj je namen Šolskega sklada in se to predstavi 
na roditeljskem sestanku; 

- Zbiranje predlogov po razredih za porabo zbranega denarja od zbiralnih akcij; 
- V primerih, ko se zbira za v že naprej znan namen, je to potrebno bolj poudariti. 

4.b:  
Zakaj imajo zimski termin šole v naravi?  
Ravnateljica pojasni, da so zaprosili za spomladanski termin, vendar so zaradi zasedenosti CŠOD 
dobili na voljo samo zimskega. Prepričana je, da bo šola v naravi prav tako dobro izvedena, saj imajo 
CŠOD-ji izdelan načrt tudi za izvajanje šole v naravi v zimskem času. 
Saša Milač Žura prosi, če se lahko za 4.b pošlje seznam aktivnosti v zimski šoli v naravi, ki je planirana 
v Kočevju. 
 

6.a:  
Šolske torbe so zelo težke (okoli 8kg), kar zelo slabo vpliva na otroško držo. Kaj se lahko tukaj naredi?  
Ravnateljica predlaga, naj otroci sami preverijo z učitelji posameznih predmetov, kaj je potrebno nositi 
v šolo in se dogovorijo za možnost, da bi določene knjige puščali v šoli. Tudi starši naj preverijo, če 
otroci res nosijo v šolo le tiste pripomočke, ki jih otrok potrebuje za določen dan. 
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6.b.:  
Želijo si srečanja z razrednikom, saj je bil zaradi osebnih razlogov odsoten na roditeljskem sestanku. 
Ravnateljica pove, da je to tudi želja razrednika, da se ob njegovi vrnitvi čim prej srečajo. 

7.a:  
Kakšni so načrti z zunanjo učilnico? 
Ravnateljica pove, da se učilnica na prostem že uporablja, da pa je njena uporaba odvisna od 
posameznega učitelja. Zunanja učilnica se bo premaknila, da bo bolj v senci. 
 
V razredu prihaja do nepravičnega deljenja malice, saj si nekateri vzamejo več in posledično drugi 
otroci ostajajo brez malice. Dokler se je malica delila v razredu, s tem ni bilo težav. 
 
Predstavnica razreda vpraša ravnateljico, ali bi bilo možno za razred organizirati nekakšno delavnico 
(»team building«), s katero bi lahko okrepili timski duh znotraj razreda. Bodo pogledali, kakšne so 
možnosti in izbira. 
 
Predstavnica pohvali organizacijo šole v naravi. 
 
Ali bi se dalo organizirati tečaj prve pomoči v praksi?  
Ravnateljica pove, da je tečaj PP organiziran v sklopu preventivnih delavnic v 8. razredu. 
 

8.a: Brez pripomb. 

8.b:  
Učenci imajo na urniku prosto uro, ki vpliva na razporeditev popoldanskih aktivnosti. Težave imajo 
predvsem učenci športniki, ki zamujajo na treninge in tekmovanja.  
 
Ravnateljica in pomočnica ravnateljice razložita, da do proste ure prihaja zaradi upoštevanja 
normativov pri športu (delitev skupine se izvede pri številu 21 – delijo se le dekleta, fantje ne), ter 
pomankanja prostora v telovadnici.  

9.a:  
Predstavnica razreda izpostavi problematiko predstavitev za nadaljnjo šolanje učencev (prehod v 
srednjo šolo). Informacije bi morale biti bolj praktične, da bi pomagale pri vpisu na srednje šole, 
sestanek na to temo bi moral biti izveden čim prej in ne šele po novem letu. Informacijam o samem 
vpisu bi bilo potrebno dodati tudi osnovne informacije o vpisih na višje šole (npr.: da se iz vseh srednjih 
šol ne da vpisati na fakultete oziroma kaj je potrebno v tem primeru). 

K7: Razno 

VARNA POT V ŠOLO 
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Ga. Mojca Erjavec pove, da je še vedno velik problem zagotavljanje varne poti v šolo za učence naše 
šole. Kljub nekaterim izboljšavam je šolska pot še vedno nevarna, Občina Medvode se sicer trudi 
izboljšati varno pot, toda kot se zdi, je to precej kompleksen problem.  
Poudari, da šolski avtobus ne more biti ukinjen (kot se je že večkrat omenjalo s strani Občine), dokler 
varna šolska pot ne bo urejena. Poleg osnovne šole se gradi nov gasilni dom, ki bo imel interventno 
pot po trenutni šolski poti. Betonske prepreke, ki so nameščene na spodnji cesti, ne morejo biti 
odstranjene, saj cesta nima uporabnega dovoljenja. 

RAZGOVORI PRED VPISOM V SREDNJO ŠOLO 
Izraženo je bilo nezadovoljstvo z vsebino in potekom razgovorov pred srednjo šolo. Razgovori nimajo 
nobene dodane vrednosti, saj svetovalka nima osnovnih podatkov o učencih (npr. število točk, njihove 
želje o nadaljnjem šolanju) ali šolah (razlike med posameznimi šolami). Potrebno je izboljšanje 
sestankov na takšen način, da se bodo otroci lažje odločili o poteku nadaljevanja šolanja. Predlaga 
se: 

− Kratek vprašalnik o učencu pred razgovorom z vidika nadaljevanja šolanja. 
− Spoznavanje različnih poklicev tekom osnovne šole. 

PROJEKT MEPI 
Ga. Ravnateljica je na sestanek sveta staršev povabila g. Jaka Kregarja, predstavnika projekta MEPI, 
ki je na kratko razložil osnovne informacije projekta: 

- Projekt MEPI je bil ustanovljen v Angliji l.1956, in je sedaj razširjen po celem svetu. 
- Namenjen je mladim, od 15-24 leta starosti, se pravi za 8. in 9. razrede. 
- Program združuje različna področja (prostovoljstvo, rekreativni šport, veščine, pustolovska 

odprava, neznani prijatelj), ki pomagajo mladim k samostojnosti, medsebojnem sodelovanju, 
skrbi zase, spoštovanju sebe in drugih, itd. 

- Učenci si znotraj posameznega področja izberejo aktivnosti (ki so lahko aktivnosti, ki jih že 
opravljajo) in si s pomočjo mentorja (učiteljici na OŠ) določijo cilje. Ko opravijo vse aktivnosti 
na posameznih področjih, prejmejo bronasto priznanje. 

- Udeležbo na projektu MEPI lahko nadaljujejo tudi v srednjih šolah, s tem lahko pridobijo še 
srebrno in zlato stopnjo. 

- Udeležba je prostovoljna, za bronasto stopnjo potrebujejo 6 mesecev, po približno 26 ur na 
posamezno področje. 

- Financiranje je kombinirano; nekaj prispeva šola, nekaj pa učenci (30 €/leto). Ostala sredstva 
pridobivajo projektno ali preko sponzorstva. 

- G. Jaka Kregar bo poslal predstavitev po elektronski pošti. 

 

RECIKLIRAN SANITETNI MATERIAL 

Šola pristopa k projektu Občine Medvode z nakupom toaletnega papirja in brisačk iz »komunalnega 
snovnega kroga«, za izdelavo le teh ni treba sekati dreves (zadostuje le odpadna embalaža tetrapak). 
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Novi podajalniki in omenjen toaletni papir ter brisačke se sedaj poskusno uporabljajo v 1. nadstropju, 
kjer so pisarne in zbornica ter v učilnicah prizidka. 
 

Sestanek je bil zaključen ob 21:45 uri. 

Zapisnik pripravila: Maša Zalaznik Jerina     Mojca Erjavec, 
                                                                                                          predsednica Sveta staršev 
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