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ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV, ŠOLSKO LETO 2017/2018     
   
    
Zgornje Pirniče, 27.9.2017 
 
Prisotni:  
- predstavniki staršev: Rok Govekar (1.b), Miha Kenig (2.a), Peter Nerer (2.b), mag. Barbara 

Leskovšek (3.a), Tina Rabzelj (3.b), Polona Kopač (4.a), Brane Potočnik (4.b), Jurij Bednarik (5.), 
Mateja Sirnik (6.r), Jolanda Rozman (7.a), Špela Hočevar (7.b), Mojca Erjavec (8.r), Marsel 
Zadravec (9.r).  

 
- predstavniki šole: Janez Sečnik (pomočnik ravnateljice), Martina Kutnar (ravnateljica) 
 
Opravičeno odsotna: Mateja Henigman (1.a) 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED:  
1. Pregled prisotnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Poročilo ravnateljice o delu šolskem letu 2016/2017 
4. Pregled letnega delovnega načrta za šolsko  leto 2017/2018 
5. Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018 
6. Razno 
 
 
Ad.1/ Pregled prisotnosti 
Na seji je bilo prisotnih 13 članov sveta staršev, ravnateljica in pomočnik ravnateljice.  

 

Ad.2/ Potrditev dnevnega reda  

Prisotni so potrdili točke dnevnega reda. Pri vrstnem redu obravnave pa so se prisotni strinjali, da se 

točka »Razno« obravnava pred točko »Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev za šolsko leto 

2017/2018.  

 

Ad.3/ Poročilo ravnateljice o delu v šolskem letu 2016/2017  

Ravnateljica, gospa Kutnar predstavi poročilo o delu v preteklem šolskem letu. Prisotni pripomb niso 

imeli razen pri točki 3.8. »Vzgojna problematika«, kjer je bila napaka pri navedbi 7.b. razreda. Poročilo 

bo gospa ravnateljica ustrezno popravila. 

 

Ad.4/ Pregled letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2017/2018 

V razpravi so bile izpostavljene naslednje vsebine LDN-ja:  

1. Načrt izboljšav za obdobje 2015-2018 (V skladu s finančnimi možnostmi) in garderobne omare: 

gospa ravnateljica je pojasnila, da so garderobne omarice v planu. 

2. Predmet Glasba v 6.r, 7.a in 8.r razredu: vprašanje staršev je bilo »Zakaj se morajo otroci učiti 

glasbo na pamet, oz. kaj je namen, da si otroci presnamejo pesmi na USB ključek, poslušajo 

skladbe in se potem na pamet naučijo naslov skladbe in skladatelja«? Starši zaupamo gospe Emi 

Gortnar, vendar ali tovrsten način preverjanja znanja res zagotavlja kakovostno izobraževanje?  



 
 
 
_________________________________________________________________ 

2 

 

OŠ PIRNIČE  -  Zg. Pirniče 37 b ,  1215 MEDVODE 

tel., fax.: 01–362–11–40  

 
 

3. Napaka v zapisu LDN-ja o navedbi skupnega roditeljskega sestanka ob začetku šolskega leta, 

ker ga ni bilo.  Napako bo gospa ravnateljica popravila.  

4. Šolski prevozi in s tem povezani odseki, kjer je pot nevarna. Glede na problem pred začetkom 

šolskega leta, povezan z ukinitvijo šolskega avtobusa, ga. Erjavec predlaga, da se v prihodnje na 

sestanke, ki bodo povezani s šolskimi prevozi, obvezni vabi tudi predstavnik staršev oz predsednik 

sveta staršev.  Gospa ravnateljica se je s predlogom strinjala.  

Ad. 5/ Razno  
1. Mag. Leskovšek zastavi vprašanje o namenu in avtorju ankete, ki so jo otroci prinesli domov v 

izpolnitev staršem, njena vsebina pa je bila vezana na nevarne poti v šolo. Gospa ravnateljica je 
pojasnila, da je anketo sestavilo vodstvo šole. Nekateri starši so izpostavili, da niso strokovnjaki na 
tem področju, da bi lahko rekli, kaj je varno oziroma kaj nevarno. Skupaj z gospo ravnateljico je bil 
dosežen dogovor, da šola pripravi analizo anketnih vprašalnikov, potem pa se organizira sestanek, 
na katerega bo vabljen tudi župan občine Medvode, gospod Nejc Smole. Tema sestanka bo 
»Varnost naših otrok na poti v šoli in predstavitev kritičnih točk«. 
 

2. Prisotni so izpostavili, da mora vodstvo šole in starši vložiti ves svoj napor v prizadevanje, da šolski 
prevozi ostanejo tudi v prihodnjih šolskih letih. Ker ima občina Medvode v pripravi projekt izvedbe 
kanalizacije, je potrebno predhodno preveriti kako bo z izgradnjo ceste in pločnikov.  

 
3. Gospa ravnateljica prebere sporočilo občinskega inšpektorja g. Karba:  
»Spoštovani! 
Letos prvič uvajamo, da kritične točke na šolskih poteh nadzorujemo s prostovoljci, in sicer prva dva dni 
po vseh počitnicah (jesenske, božične, zimske in prvomajske). Nadzor po jesenskih počitnicah (6. in 
7.11.) so mi prostovoljci že potrdili (upokojenska društva, gasilci, gospe, ki telovadijo). V ta namen bo 
Občina Medvode kupila 20 varnostnih brezrokavnikov za prostovoljce, da je poskrbljeno tudi za varnost. 
Dežuranje bo potekalo med 7.30-8.30 in 12.30-13.30.  
Prosim vas, da Svet staršev šol obvestite o varovanju kritičnih točk na šolskih poteh in jih prijazno 
povabiti k sodelovanju. Seznam staršev pripravljenih na sodelovanje mi pošljite do 30.9.2017. 
O zadevi bom obvestil tudi policijo s katero dobro sodelujemo in bodo zagotovo pristopili k akciji.  
V kolikor poznate ljudi dobre volje in so pripravljeni sodelovati, mi prosim sporočite. Za dobra dela ni 
nikoli preveč ljudi, sploh v časih v katerih živimo. » 
 

Prisotni so v razpravi poudarili, da je predlog gospoda Karba neustrezen, neprimeren, saj starši v 

dopoldanskem času ne morejo čuvati ceste. Prav tako je čas, v katerem naj bi se skrbelo za varnost 

neustrezen, ker imajo nekateri učenci preduro. Za varnost so v državi / občini pristojne ustrezne 

institucije in ne starši. Varnost naših otrok je pomemba vse leto, vse dni in ne le 2 dni po praznikih.  

 

4. Ostalo:  

- gospod Zadravec pohvali letošnjo šolo v naravi v 9.r, prav tako ga. Erjavec ŠVN v 8.r. 

- gospa Sirnik pohvali, da so v 6.r organizirali dodatne ure za dopolnilni pouk in poziva starše, da  

to možnost izkoristijo. 

- gospa Rozman omeni, da je gospod Strnad ponudil sup-e, v kolikor bi jih šola potrebovala za 

izvedbo šole v naravi.  

- gospa Rozman predlaga, da se še enkrat preveri urnike interesnih dejavnosti (vsaj v drugem 

polletju) in urnik telesne vzgoje, saj v ponedeljek, torek in sredo učenci nimajo nič, v četrtek in 

petek pa imajo na urniku tako zdrav življenjski slog kot ŠVZ. 
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- gospa Rabzelj omeni, da so ji nekateri starši posredovali pripombo na učiteljico Jasno Jelen, 

katera naj bi v popoldanskem času opozorila otroke na pomembnost čelade, ko se vozijo s 

skiroji ali kolesi. Prisotni na sestanku so se strinjali, da je pomembno, da otroci nosijo čelado in 

da je vsako opozorilo dobrodošlo.   

- gospod Zadravec zaprosi ravnateljico, da se starše z enotnim obvestilom opozori, da se na 

govorilnih urah pri razredniku ne zadržujejo več kot 15 minut. V kolikor imajo starši večjo 

problematiko naj koristijo možnost dopoldanskih govorilnih ur ali se o terminu dogovorijo 

posebej z učiteljem. 

- gospa Sirnik izpostavi, da imajo v 6.r veliko pripomočkov za likovni pouk, ki jih puščajo po 

omaricah oz. jih nosijo domov. Gospa ravnateljica bo preverila možnost, da bi te pripomočke 

puščali v omari na šoli.  

- gospa Rabzelj izpostavi interesnih dejavnosti v 1. razredu, ker naj bi bili učenci zmedeni in tako 

ne vedo na katero dejavnost naj bi šli in kdaj. Vprašanje je bilo »zakaj šola zbira podatke od 

staršev glede interesnih dejavnosti že v juniju in še enkrat v septembru?« Gospa ravnateljica 

pojasni, da podatke potrebuje v juniju, da lahko o številu ur obvesti pristojno ministrstvo. V 

septembru pa se interes preveri še enkrat, da se lahko ustrezno razpišejo skupine in 

razporedijo učitelji. Poudarila je tudi, da se k interesni dejavnosti posamezni učenci lahko 

vpišejo ali izpišejo tudi v septembru. Vsebine posamezne interesne dejavnosti so objavljene na 

spletni strani šole. Prisotni so predlagali, da se v prihodnje v 1. razredu v mesecu septembru 

podrobneje predstavijo interesne dejavnosti, da bo odločitev za otroke lažja.  

- gospa Rabzelj predlaga izboljšanje spletne strani šole. Gospa ravnateljica pojasni, da v šoli 

manjka strokovnega / tehničnega osebja, ki bi skrbelo, ažuriralo spletno stran, zato zanjo skrbi 

sama in računalničarka Urška Wertl. Gospa Erjavec doda, da je bila narejena anketa spletnih 

strani na aktivu sveta staršev OŠ Ljubljana in da se OŠ Pirniče uvršča v sam vrh. Podan je bil 

predlog, da se starše otrok šole povpraša, če bi lahko pomagali pri preoblikovanju spletne 

strani. Izpostavljen je bil primer 5 razreda, učiteljice Olge Vodopivec 

https://sites.google.com/site/olgavodopivec11/home.... in morda bi lahko tudi drugi razredniki 

na podoben način predstavili razred.  

- gospa Rabzelj in gospod Govekar sta predstavila, po njunem mnenju neljubi dogodek, ki je 

nastal v 1. razredu ob začetku šolskega leta. Prvo nezadovoljstvo je bilo dejstvo, da starši pred 

začetkom šole niso prejeli pisnega obvestila o začetku šole in razredničarki. Nekaj staršev naj 

bi telefonsko že prej izvedelo v katerem razredu je njihov otrok, ampak le, če so poklicali v 

šolo. Menimo, da bi vsaj iz moralnega vidika (če ne tudi uradnega) neko obvestilo morali 

dobiti. Obvestilo bi lahko poslali po mailu ali pošti… s tem se je ravnateljica strinjala. Ker se 

obvestila niso pošiljala, je tudi šola šele na prvi šolski dan izvedela, da je v prvem razredu ena 

učenka manj, kot je bilo načrtovano. Stvar bi se razjasnila takoj s klicem staršev, ki pa so na to 

pozabili. Posledično je nastal problem z razdelitvijo otrok po obeh razredih in 2 učiteljic v 

razredu s predvidenimi 15imi učenci.  Kako velik problem je nastal, naj bi bili starši seznanjeni 

šele na prvem, rednem roditeljskem sestanku, pa še to zato, ker je eden od staršev vprašal, če 

ostajata dva razreda. V naslednjih dneh po roditeljskem sestanku naj bi psihologinja sama 

povprašala nekatere učence o tem, če bi se kateri od njih prestavil v paralelni razred. Starše je 

zmotilo to, da o tem niso bili obveščeni.   Gospa Rabzelj je menila, da do tega ne bi prišlo, če bi 

https://sites.google.com/site/olgavodopivec11/home
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komunicirali na drugačen način. Zato zaprosi vodstvo šole, da se ob podobnih dogodkih skliče 

kratek sestanek in pogovori s starši. Ker sicer si vsak starš zgodbo razlaga po svoje.  

 

 Ad. 6/ Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018 
 
Volitve predstavnika staršev v Svetu za prehrano: prisotni izvolili gospo Polono Kopač, dosedanjo 
predstavnico. Gospa Erjavec povpraša kako je z nabavo hrane pri lokalnih kmetih. Gospa ravnateljica in 
pomočnik ravnateljice povesta, da skušajo dobiti najboljše ponudbe, toda žal lokalni kmetje niso 
konkurenčni in tudi nabava manjše količine včasih ni možna. Imeli so primer ko so hoteli naročiti meso 
za golaž 8 kg, pa žal to ni bilo mogoče. Člani sveta staršev pohvalijo projekt Voda in projekt Zdravo 
prehranjevanje. Mag. Leskovšek pohvali tudi jedilnik šole, ki je pester in zdrav.  

 
Volitve predsednika in namestnika sveta staršev: prisotni izvolili gospo Mojco Erjavec, dosedanjo 
predsednico in Marsela Zadravca kot namestnika.  

 

Člani sveta staršev pregledajo tudi poslovnik sveta staršev, ki je bil popravljen in usklajen z novim 
odlokom o ustanovitvi OŠ Pirniče. Gospa Rozman prosi, če se lahko še enkrat pogleda kaj je z 10 % 
glede razrešitve. Kot dogovorjeno smo to preverili in je ta postopek opisan v odloku v 15.členu in pravi 
- Postopek za razrešitev člana sveta šole – predstavnika staršev se začne na podlagi pisne zahteve 
najmanj 10 % staršev, ki imajo otroka vključenega v šolo. V zahtevi za razrešitev, ki mora biti podpisana 
s strani vseh predlagateljev, morajo biti navedeni razlogi za razrešitev. Drugih pripomb ni bilo.  

 
Koristne povezave za starše: https://eucbeniki.sio.si/index.html 

 

 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 
Zapisala: gospa Mojca Erjavec 

 
 
 

Prilogi:  
1. LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2017/2018 – objavljen tudi na spletni strani šole 
2. POROČILO  O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA  ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 – objavljeno 

tudi na spletni strani šole 
 

https://eucbeniki.sio.si/index.html

