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1. SESTANEK SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

Št. dok.: 013-5/2019-2 

Zg. Pirniče, 07.10.2019 

 

Prisotno vodstvo šole: 

Ga. Damijana Božič-Močnik (v.d. ravnateljica), Ga. Marija Ločniškar (pomočnica ravnateljice) 

Prisotni predstavniki staršev:  

Tjaša Kovše (1.a), Marija Brank (1.b), Gašper Nerer (2.b), Mateja Henigman (3.a), Rok 

Govekar (3.b), Sašo Novak (4.a), Peter Nerer (4.b), Mladen Lončar (5.a), Saša Milač Žura 

(5.b), Mojca Erjavec (6.a), Brane Potočnik (6.b), Jurij Bednarik (7.a), Mateja Sirnik (8.a), 

Jolanda Rozman (9.a), Špela Hočevar (9.b) 

 

Opravičeno odsotni: Igor Josipovič (2.a) 

 

DNEVNI RED 

1. Uvodni pozdrav v. d. ravnateljice. 

2. Predstavitev staršev izvoljenih v Svet staršev. 

3. Izvolitev predsednika Sveta staršev, njegovega namestnika in zapisnikarja Sveta staršev. 

4. Predstavitev osnutka Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020. 

5. Kratko poročilo predstavnikov o 1. roditeljskih sestankih. 

6. Razno (predstavljeno že pod točko 4.) 

 

 

Ad 1 V.d. ravnateljica se predstavi predstavnikom staršev.  

Ad 2 Prisotnih 15 članov Sveta staršev in v.d. ravnateljica Damijana Božič – Močnik l.r., ter 

pomočnica ravnateljice Marija Ločniškar. Sledi predstavitev staršev po razredih.  

Ad 3 Starši so soglasni, da je glasovanje javno. Izvolitev se izvede za predsednika Sveta 

staršev, njegovega namestnika ter zapisnikarja. 

Soglasno izbrani in potrjeni so: 

- za predsednika g. Brane Potočnik, 

http://www.os-pirnice.si/
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- za namestnika predsednika ga. Mojca Erjavec ter 

- za zapisnikarja ga. Saša Milač Žura in njen pomočnik  g. Igor Josipovič, ki ga zaradi 

njegove odsotnosti prosimo za soglasje. 

 

Ad 4 Osnutek Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 predstavi v. d. ravnateljica, 

ki nam predstavi tudi vlogo, naloge, pristojnosti Sveta staršev (66. člen Zakona o organizaciji 

vzgoje in izobraževanja). 

a) KAJ SVET STARŠEV JE IN KAJ SO NJEGOVE PRIMARNE NALOGE? 

- Organ, ki skupaj v sodelovanju s šolo pomaga pri izpolnjevanju šolske vizije 

- Predlaga nadstandardne programe 

- Daje soglasje ravnatelju, pri teh predlaganih programih 

- Sodeluje pri nastajanju programa razvoja šole, vzgojnega načrta 

- Obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom 

- Voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole 

- Lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti pri vključevanju v lokalno 

okolje 

- V dogovoru s šolo lahko ustanavlja delovne skupine 

- Povezuje lokalne oz. regionalne aktive sveta staršev… 

Sledi predstavitev prednostnih nalog v letošnjem šolskem letu, predstavitev oddelkov, 

zaposlenih in njihova izobrazbena struktura, sistematizacija delovanjih mest, 

upravljanje zavoda, strokovni organi zavoda OŠ Pirniče… – glej prilogo Letni delovni 

načrt 2019/2020. 

V šolskem letu 2019/2020 je v OŠ Pirniče 16 oddelkov od 1. do 9. razreda in 6 oddelkov 

podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda.  

Ob predstavitvi Letnega delovnega načrta v. d. ravnateljica pozove, da se pri posamezni točki 

le-tega starši vključimo z vprašanji, predlogi, pobudami iz 1. roditeljskih sestankov. 

Sama najprej spregovori o potrebah po sanaciji, predvsem telovadnice: 

http://www.os-pirnice.si/
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- zamenjava dotrajane strehe, 

- ureditev prezračevanja, 

- izolacija, 

- zatemnitev… 

PREDLOG UREJANJA OKOLICE ŠOLE  

dodan k letnemu delavnemu načrtu, ki je bil soglasno sprejet iz strani sveta staršev, skupaj 

z strinjanjem vodstva šole Pirniče: urejanje okolice šole s strani učencev v času razrednih ur 

nekajkrat letno oz. po potrebi. 

VOŽNJA OTROK V OKOLICI ŠOLE BREZ ČELADE 

Ga. Božič-Močnik na podlagi osebnih opažanj in angažiranja opaža, da se veliko otrok vozi 

s kolesi brez zaščitne čelade. Prosimo starše, da se aktivneje zavzamejo in poskrbijo, da so 

otroci ustrezno zaščiteni in varni v prometu, tako v času na poti v in iz šole, kot tudi v 

popoldanskih aktivnostih okoli šole, kadar uporabljajo kolesa, skiroje, … 

ŠPORTNI DNEVI 

Ga. Mateja Sirnik, predstavnica 8. a razreda predlaga, da se v omenjeni program doda zimski 

športni dan za učence od 6. - 9. razreda, ker zimskega športnega dne nimajo. V 5. razredu 

imajo otroci zimsko šolo v naravi, in to je tudi vse od zimskih aktivnosti, organiziranih iz strani 

šole.  

Celoten svet se strinja, ga. ravnateljica bo zadevo preučila in javila.  

Predlogi za zimski športni dan: uporaba Športnega parka Bonovec, drsališče v Medvodah, 

ipd…. 

ŠOLA V NARAVI 

Vsi razredi od 2. - 9. imajo organizirano šolo v naravi, samo 1. in 7. razred ne. S strani sveta 

je predlagano, da se preuči zadeva in se tudi za 7. razred predlaga šolo v naravi. 

UČBENIŠKI SKLAD 

http://www.os-pirnice.si/
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Zavijanje učbenikov iz šolskega sklada naj bi bilo vprašljivo, zato se na pobudo sveta, gospa 

v.d. ravnateljica pozanima, kako je s tem in poda ustrezen predlog, ker samo zavita knjiga 

lahko ohrani svojo vrednost in se lahko letno predaja od učenca do učenca. 

ŠOLSKI SKLAD 

G. Peter Nerer, aktivni predsednik šolskega sklada pove, da je stanje na dan 31. 8. 2019  

3.163,50 EUR. V šolskem letu 2018/2019 ni bilo porabe sredstev iz šolskega sklada, starši 

so prejeli položnice za nakazila Decembra 2018. 

Na lanski  dopisni seji šolskega sklada je bilo sprejeto, da se sredstva porabijo za ureditev 

kotička za učence z nakupom sedežne garniture, vendar se je na letošnji prvi seji po 

soglasnem dogovoru to zamrznilo, ker ni potrebe po nakupu le tega.  

 

Na predlog vseh prisotnih se strinjamo, da se pripravi  ustrezen Program dela Upravnega 

odbora šolskega sklada, kjer bodo zapisani jasni cilji in nameni v skupno dobro, saj bomo le 

z jasno zastavljeno potjo in dobro prezentacijo vseh akterjev naše šole vzpodbudili 

zanimanje, da prispevajo v sklad in tako v skupno dobro vseh naših učencev.  

Predlog sveta staršev je tudi, da se po novem ne bi več zbiralo po razredih, temveč bi zbrani 

denar (npr. zbiranje papirja,…) šel v šolski sklad, izvzeti bi bili 9. razredi, ker so pred 

zaključkom šolanja – valeta, in bodo denar potrebovali za stroške le-te. 

 

Podal se je tudi predlog, da se organizira dobrodelni koncert z nastopi učencev in pobiranjem 

prispevkov za šolski sklad, saj bi s tovrstnimi akcijami lahko povečali znesek sklada, pri tem 

pa bi svoje talente in pomoč izkazali tudi učenci šole s svojim nastopanjem. Prav tako lahko 

na pobudo vseh okoliških podjetij zaprosimo za sponzorsko pomoč, potrebno pripraviti nek 

uraden dopis in dodati predstavitev sklada, da potem to lahko urejamo naprej.  

 

ŠOLSKA PREHRANA 

 

G. Brane Potočnik, predsednik sveta staršev, omeni, da je bila narejena anketa med starši in 

učenci šole glede šolske prehrane in da rezultatov ankete nismo prejeli. Ga. v.d. ravnateljica 

se bo o zadevi pozanimala in sporočila. 

 

http://www.os-pirnice.si/
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Prosimo tudi za preučitev možnosti »izstopa« iz striktno uvedenega programa šolskega 

prehranjevanja, ki se je uvedel pred leti zaradi prijave starša inšpekciji. Vsi se strinjamo, da 

neka določila in pravila morajo biti, vendar pa otroci potrebujejo tudi priboljške in prehrano, 

ki je izven nekih striktnih določil in meril, ki jih določa trenutni prehranski program.  

 

SKLEP 1.: soglasno sprejeto, da se cena šolske prehrane ne draži, dokler niso narejene 

natančne analize prehrane in od koder bo znan tudi stroškovnik, ki bo opravičil podražitev le-

te. 

 

SKLEP 2.: ustanovi se skupina za prehrano, ki bo predlagana in ustanovljena v kratkem za 

šolsko leto 2019/2020.  

 

IZOBRAŽEVANJE STARŠEV 

- SREDA, 13.11.2019: KAKO PREPREČITI OTROKOVO ČUSTVENO STISKO IN 

SPODBUDITI ČUSTVENI RAZVOJ? Dr. Aleksandra Rožman 

- SREDA, 15.01.2020: KAKO VZGAJATI OTROKA, DA BO ODRASEL V 

SAMOSTOJNO OSEBO, KI JE SPOSOBNA ŽIVETI V SKUPNOSTI Z DRUGIMI 

LJUDMI? Ga. Slava Suhač 

- SREDA, 12.02.2020: KONFLIKT – ZASTOJ ALI RAZVOJ? Ga. Špela Tušek 

Srečanja bodo potekala ob 18:30 uri v šolski avli. Starši se bodo na posamezna predavanja 

lahko prijavili preko prijavnice, prav tako so predavanja odprta za vse ostale, ki bi si želeli 

poslušati in udeležiti.  

NOVO: predavanja so plačljiva in sicer za posameznika 5,00 EUR / predavanje.  

 

Seja je bila zaključena ob 22.15 uri. 

Zapisnik pripravila: Saša Milač Žura 
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