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SVET STARŠEV, ŠOLSKO LETO 2021/2022 
Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev 

 

Zg. Pirniče, 28. 9. 2021, ob 18.00 

Prisotni starši: 1.b g. Gašper Mis, 2.a ga. Jerneja Duhovnik, 2. b – ga. Špela Novak, 3. a – ga. Tjaša 
Kovše, 3. b – ga. Marija Brank, 4. a – g. Igor Josipović, 4. b – g. Gašper Nerer, 5. a – ga. Mateja 
Henigman, 5. b – g. Rok Govekar, 6. a – ga. Maruša Kenig,  6. b – g. Peter Nerer, 7. a – ga. Tina 
Rabzelj, 7. b – ga. Saša Milač Žura, 8. a – ga. Mojca Erjavec, 8. b – g. Brane Potočnik, 9. a – g. Jurij 
Bednarik 
 
Prisotno vodstvo šole:  
ga. Damijana Božič - Močnik (ravnateljica), ga. Marija Ločniškar (pomočnica ravnateljice) 
 
Opravičeno odsotni: 1. a – ga. Maša IVAŠIĆ 
 
Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav ravnateljice 
2. Predstavitev staršev, izvoljenih v Svet staršev 2021/2022 
3. Izvolitev predsednika Sveta staršev, njegovega namestnika in zapisnikarja Sveta staršev 
4. Predstavitev osnutka Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 
5. Kratko poročilo predstavnikov o 1. roditeljskih sestankih 
6. Razno 

 
 
K1: Uvodni pozdrav ravnateljice  
Ravnateljica pozdravi vse na novo izvoljene predstavnike v Svetu staršev. Predstavi nam pristojnosti 
Sveta staršev. Ta  obravnava naslednje zadeve: 
 predloge in pripombe staršev po roditeljskih sestankih oddelkov, 
 predlog Letnega delovnega načrta, 
 analizo učnih rezultatov po ocenjevalnih obdobjih, 
 nacionalne preizkuse znanja, 
 spremljal realizacijo Letnega delovnega načrta, 
 potrjevanje cen za učno gradivo, 
 obravnava predloga organizacije vzgojno-izobraževalnega dela za naslednje šolsko leto. 

 
K2: Predstavitev staršev, izvoljenih v Svet staršev 2021/2022 
Ravnateljica navzoče pozove, da se predstavijo, kateri oddelek predstavljajo.  Ugotovi se, da je 
predstavnica 1.a razreda opravičeno odsotna. 
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K3: Izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika, ter zapisnikarja: 
Za predsednico Sveta staršev je bila z 10 glasovi izvoljena ga. Mojca Erjavec, za njenega namestnika 
pa g. Brane Potočnik in za zapisnikarja ga. Špela Novak. 
 
K4: Predstavitev osnutka Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22  
Ravnateljica je predstavila osnutek Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022.  
 
Izpostavi se, da je 7. februar 2022 (Slovenski kulturni praznik) pouka prost dan in sicer na podlagi 
spremembe šolskega koledarja s strani pristojne ministrice z dnem, 2. 9. 2021. 
 
Na šoli je v tem šolskem letu skupaj 325 učencev in učenk, razporejenih v 17 oddelkov. V letošnjem 
šolskem letu se doma šolajo 4 učenci, v lanskem letu za primerjavo 1 učenec, ki je ob koncu šolskega 
leta tudi uspešno opravil vse s tem povezane obveznosti. 
 
Ga. Mojca Erjavec izpostavi, da 8. razreda v LDN nimata predvidenega zimskega športnega dne. 
 
Ker se pri nekaterih predmetih izvaja fleksibilen predmetnik, bo 1. ocenjevalno obdobje potekalo od 
1. 9. 2021 do 25. 1. 2022, 2. ocenjevalno obdobje pa od 26. 1. 2022 pa do 24. 6. 2022, skupaj je 188 
dni pouka.  
 
Sklep: Letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2021/2022 je Svet staršev s 16 glasovi podal 
pozitivno mnenje.  
 
K5: Kratko poročilo predstavnikov o 1. roditeljskih sestankih 
 
ŠOLE V NARAVI: Predstavnica 8. razreda ga. Mojca Erjavec je izpostavila problematiko okoli lokacije 
v povezavi z letnim časom za določene razrede vezano na šole v naravi. Letošnji 7. razredi bodo imeli 
šolo v naravi v CŠOD Radenci, prav tako letošnji 8. razredi, kar pomeni, da so v 8. razredu zaradi 
problema zasedenosti morali opustiti šolo v naravi v Bohinju. Po zagotovilu ravnateljice je to samo 
letos, ker je problem s kapacitetami za šole v naravi, ker se jih je ogromno iz lanskega leta zaradi 
epidemije preneslo na letošnje novo šolsko leto, bodo pa za naslednje leto poskrbeli, da se Bohinj za 
8. razrede vrne nazaj za šolo v naravi.  
 
PREHRANA: Predstavnica 7. razreda ga. Saša Milač Žura je ponovno izpostavila problematiko 
prehrane. Zaradi obsežne problematike, ki se že nekaj let skupaj ponavlja in ker je skoraj v vsakem 
razredu nekaj, kar se nanaša na prehrano, so se predstavniki staršev soglasno, skupaj z vodstvom 
šole, odločili, da se skliče skupino za prehrano, ki bo pregledala vse pripombe in pobude, zbrane na 
roditeljskih sestankih ter ugotovitve le-te posredovala Svetu staršev. 
  
Sklep: ga. Saša Milač Žura izbere vse potrebno in preda skupini za prehrano, ki bo odločala o 
nadaljnih ukrepih. Svet staršev določi ga. Sašo Milač Žura za koordinatorja med skupino za 
prehrano ter svetom staršev. 

 
VARNA POT V ŠOLO: Ga. Mojca Erjavec, predstavnica 8. a razreda je izpostavila, da je še vedno 
velik problem zagotavljanje varne poti v šolo za učence naše šole. Na nekaterih odsekih je namreč 
po zaključku gradnje cest ugotovljeno, da prometna ureditev ni bila v celoti povrnjena v prvotno stanje. 
Izpostavljeno je kritično območje pri »Štefancu« v Spodnjih Pirničah, kjer otroci ne morejo varno 
prečkati ceste, da pridejo do pločnika, prehoda za pešce ni.  Problem je treba prednostno obravnavati, 
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zato je bilo podano tudi mnenje na Občino Medvode, na svet za preventivo varnosti v prometu, čaka 
se odgovor.  

 
Predstavnica 2. a razreda, ga. Jerneja Duhovnik je prav tako podala predlog vezan na šolske prevoze 
in sicer, da bi se tudi za otroke, ki jim varna pot do šole ni zagotovljena, avtobus pa se ne ustavi (ker 
ima določena postajališča), ob poti morebiti na kritičnih vstopnicah dodatno ustavil in pobral otroke 
(npr. problematika Spodnje Pirniče med križiščem pri Štefancu in cerkvijo) in zagotovil varen prevoz 
do šole, dokler na teh dotičnih mestih ne bo varne poti.  

 
Ga. Mojca Erjavec še izpostavi, da se predlaga obvezen prevoz otrok v šolo na relaciji »Štefanc« - 
šola, ker le ti nimajo varne poti v šolo, ampak zelo nevarno, dokler se nazaj ponovno ne vzpostavi in 
nariše prehoda za pešce in se otrokom zagotovi varen prehod čez cesto, kjer nadaljujejo po pločniku 
do šole. Govorimo o prehodu, ki povezuje zelo prometno križišče z glavno cesto, po kateri se zjutraj 
vozi ogromno ljudi v službo, ne samo domačinov, polovico Kranja v Ljubljano, ravno tudi v času, ko 
otroci hodijo v šolo. Koliko otrok dejansko stanuje in redno vsakodnevno uporablja to križišče, smo 
prosili ravnateljico, da poizve. Prav tako smo bili soglasni, da se o problematiki obvesti Krajevno 
skupnost Pirniče. 

 
PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE MEDVODE: Predstavnica 7. B razreda ga. Saša Milač Žura 
se v svojem imenu zahvali vsem predstavnikom staršev, predsedniku Sveta Staršev g. Potočniku, 
vodstvu šole in vsem staršem, starim staršem in znancem, ki so glasovali in tudi pripomogli k temu, 
da je OŠ Pirniče bila izglasovana za vse tri predlagane šolske projekte, ki se bodo v tem šolskem letu 
tudi izvedli: šola bo bogatejša s pomočjo sredstev Občine za učilnico na prostem (v sklopu zgornjega 
igrišča), ureditev obstoječe kolesarnice ob parkirišču in ureditev, posodobitev zgornjega igrišča 
(igrala), kjer otroci preživijo popoldansko varstvo. Iskrena hvala. 

 
PRAZNIK ŠPORTA: Ga. Mojca Erjavec predlaga, da se 23. 9. tudi na naši šoli v bodoče obeleži kot 
praznik športa in se temu primerno tudi izvede aktivnosti za otroke na ta dan.  

 
Ga. Saša Milač Žura izpostavi na podlagi opažanj, da je naša šola ena izmed šol z najmanj športnimi 
pripomočki. Ravnateljici izpostavimo, da so to opažanja otrok višjih razredov, ki so v fazi razvoja in ki 
potrebujejo športno napredovanje, enako seveda tudi mlajše generacije. Kateri so ti dotični 
pripomočki, bomo obvestili vodstvo, ki se je strinjalo, da se razišče, kaj bi manjkalo in se rabilo in 
potem skupaj s športnimi pedagogi pogleda, kaj se da urediti in kupiti. 
 
OPRAVLJANJE  NALOG V PODALJŠANEM BIVANJU: Ga. Marija Brank, predstavnica 3. B 
razreda je izpostavila pravilno opravljanje nalog v podaljšanem bivanju. Če se le-te opravljajo in 
pregledujejo, naj bodo pravilno pregledane in odkljukane.  
 
ZBIRANJE PAPIRJA (jesenska akcija)  
O točnem datumu bo šola obvestila vse učence /starše, zbran denar se bo namenil šolskemu skladu.  
Kot je že bilo obveščeno, je UO šolskega sklada soglasno odločil, da se nabirka iz zbranega papirja 
nameni v sklad, učenci 9. razredov pa bodo, glede na njihov delež zbranega papirja, v sklad namenili 
10%, ostalo bodo obdržali za potrebe razreda ob zaključku šolanja. Ravnateljica bo sporočila denarni 
znesek zadnje poletne akcije pred počitnicami. 
Vse starše lepo pozivamo, da se zares udeležijo in pomagajo otrokom pri zbiranju papirja v jesenski 
zbiralni akciji, ker smo se uspeli dogovoriti za zares dobro ceno na tono zbrano za papir, ki je bila 
predhodno v nekaterih primerih tudi nična, 0 EUR / tono, kar pa vemo, da ni smiselno. Sedaj so nam 
zares prisluhnili in s skupnimi močmi lahko zberemo lep znesek, ki nam bo pomagal uresničevati 
takšne in drugačne projekte, ki jih mogoče šola ne bo mogla pokriti, pomaga se tudi otrokom pri šolah 
v naravi, kjer je finančni problem, in še bi lahko naštevali. Iskrena hvala vsem. 
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NAMESTNIK PREDSTAVNIKA STARŠEV: Ga. Mojca Erjavec izpostavi, da je potreben namestnik 
predstavnika v Svetu staršev, kot je to predhodno pred dvema letoma bilo na šoli. Ko se zgodi, da se 
predstavniki staršev ne morejo udeležiti sestanka večkrat, je do svojega razreda pravično, da se jim 
zagotovi namestnik, ki bo nadomestil izvoljenega predstavnika in poskrbel, da se bodo informacije 
prenesle tako iz ene kot druge strani. Namestnik nima volilne pravice, kot predstavnik, vendar kljub 
temu je do staršev razreda pravično, da so seznanjeni in zastopani kot je potrebno. Ga. Erjavec je 
povedala, da se bo pozanimala, ker je prejela informacijo, da na drugih šolah obstajajo namestniki, 
informacijo čakamo in jo bomo potem ustrezno predali naprej vodstvu šole v presojo in odločitev za 
uvedbo postopka vračila namestnikov v Svet staršev v primeru odsotnosti izbranega predstavnika za 
določen razred.   
 
ŠOLSKI SKLAD Člani upravnega odbora šolskega sklada so bili na podlagi sklepa Sveta staršev 
imenovani 5. 2. 2020 in imajo dvoletni mandat, se pravi še eno leto in v ponovno informacijo le-ti so: 
- predstavniki staršev: Peter Nerer, Marija Brank, Špela Hočevar in Saša Milač Žura, 
- predstavniki šole: Marjeta Jesenko, Nevenka Štibernik in Igor Sešek. 
 

Sestanek je bil zaključen ob 21:00 uri. 

Zapisnik pripravila: Špela Novak     Mojca Erjavec, 
         predsednica Sveta staršev 
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