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SVET STARŠEV, ŠOLSKO LETO 2021/2022 
Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev 

 

Zg. Pirniče, 28. 2. 2022, ob 16.00 

Prisotni starši: 1.b g. Gašper Mis, 2.a ga. Jerneja Duhovnik, 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. b – ga. Saša Milač Žura, 8. a – ga. Mojca Erjavec, 8. b – g. 
Brane Potočnik. 
 
Prisotno vodstvo šole:  
ga. Damijana Božič - Močnik (ravnateljica), ga. Marija Ločniškar (pomočnica ravnateljice) 
 
Opravičeno odsotni: 1.a – ga. Maša Ivašić,  2.B – ga. Špela Novak, 3.a – ga. Tjaša Kovše, 7.a – ga. 
Tina Rabzelj, 9.a – g. Jurij Bednarik 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev 
2. Poročilo o delu v 1. ocenjevalnem obdobju za šolsko leto 2021/2022 
3. Poročilo predstavnikov staršev o 2. roditeljskem sestanku 
4. Razno 

 
 
K1: Potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev 
 
Zapisnik  1. Sveta staršev je bil potrjen z devetimi glasovi ZA in nič proti, saj je bilo 5 predstavnikov 
opravičeno odsotnih in 3 predstavniki so prišli na sestanek kasneje. 
 
K2: Poročilo o delu v 1. ocenjevalnem obdobju za šolsko leto 2021/2022 
 
Ravnateljica je predstavila uspešnost v 1. ocenjevalnem obdobju za vsak razred posebej. 4.a in 4. b 
razred sta bila 88% uspešna, 6.a razred je bil 86 % uspešen, 8.a razred je bil 68, 57 % uspešen, 8.b 
razred je bil 70,6 % uspešen, 9.a je bil 92 % uspešen. Ostali razredi so bili zelo uspešni (100 %). 
Ravnateljica je predstavila tudi opažanja pri otrocih glede učnih, vedenjskih, socialnih, psiholoških 
težav, za katere menijo, da so verjetni vzrok takšnega stanja učne uspešnosti. Pri posameznikih je k 
temu pripomoglo dolgo obdobje »korona časa«: 
 
Predvsem so težave: 

• slaba koncentracija, 
• razumevanje kratkih navodil, 
• počasnost pri delu, 
• ni samostojnosti pri delu, 
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• šibko, počasno branje, 
• slaba grafomotorika, 
• vedenjske težave, 
• upiranje pri pisanju, 
• neopravljanje domačih nalog, 
• šolanje na daljavo zaradi nestrinjanja z ukrepi, 
• nezaupanje vase, 
• pritisk staršev na ocene, 
• odsotnost pri pouku, 
• pomankljivi zapiski v zvezku, 
• neavtomatizirana poštevanka, 
• neobiskovanje dopolnilnega pouka, 
• odklanjanje učne pomoči, 
• neprihajanje na dogovorjene ure učne pomoči, 
• nezainteresiranost za šolsko delo, 
• ni želje in vztrajnosti… 

 
Ga. Marija Ločniškar je zaskrbljena za tiste otroke, ki prihajajo v šolo nepripravljeni, brez pripomočkov, 
brez domačih nalog, z neprepisano snovjo za čas svoje odsotnosti, kljub vabilom učiteljev na dodatno 
učno pomoč je velika večina zanjo nezainteresirana … 
 
K3: Poročilo predstavnikov staršev o 2. roditeljskem sestanku 
 
Predstavnik 1. b razreda, g. Gašper Mis, je predstavil problem v šoli v naravi (Soriška planina) za 5. 
razreda in sicer, da otroci v srednji smučarski skupini niso napredovali v znanju smučanja, kot so 
pričakovali, ker so bili v skupini tudi takšni otroci, ki so bili bolj začetniki.  
 
Predstavnica 2.a razreda, ga. Jerneja Duhovnik, je predlagala, da bi lahko šola ali šolska psihologinja 
nudila psihološko podporo učencem, ki naj bi zaradi »koronskega » časa imeli sedaj težave v šoli. 
 
Predstavnica 3. b, ga. Marija Brank je povedala, da je zadnje čase veliko popoldanske malice v 
tetrapaku (mlečni riž, mleko), večkrat hladno kosilo. Ravnateljica je v kuhinji že prej zaznala, da 
posamezni segmenti kosila kdaj res niso vroči, so bolj mlačni. Da bi bilo kosilo mrzlo, pa ne drži. Za 
popoldansko malico pa mora biti hrana v tetrapaku, saj jo nekateri otroci vzamejo tudi domov. V 
tretjem razredu je ŠOLA V NARAVI dražja v primerjavi z ostalimi. Ravnateljica je razložila, da je dražja 
zato, ker ni v okviru CŠOD-jev. Poleg tega je cena odvisna od števila otrok, od vključevanja zunanjih 
sodelavcev učenja smučanja, od dodatnih učiteljev. 
 
Predstavnica 5. a razreda, ga. Mateja Henigman je predstavila problem staršev zaradi nestrinjanja z 
nošenjem mask v šolah. Ga. ravnateljica je dejala, da kot javna ustanova upoštevajo trenutno veljavne 
ukrepe, če se z njimi strinjamo/strinjajo ali pa ne. Dodala je še, da pričakuje, da se bo v prihodnjem 
tednu tudi ukrep nošenja zaščitnih obraznih mask  sprostil oz. ukinil. 
 
 
Ga. Mojca Erjavec, predstavnica 8.a razreda je izpostavila, da je še vedno velik problem zagotavljanje 
varne poti v šolo za učence naše šole. Izpostavljeno je kritično območje pri »Štefancu« v Spodnjih 
Pirničah. Opozorila je, da je potrebno otrokom, ki hodijo čez območje »dela na cesti« (pod šolo, ob 
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glavni cesti) povedati, da ne hodijo tam, temveč hodijo po drugi poti. V primeru, da se bo komu kaj 
zgodilo na tem delu, kjer je znak za »delo na cesti«, bodo krivi starši otrok. 
 
 
 
 
K4: Razno 
 
Ga. Mojca Erjavec poda dnevni red, ki bo na seji Sveta šole. Med točkami je tudi točka Ocenjevanje 
delovne uspešnosti ravnateljice. Glede na to, da so bile okoliščine, v katerih so delovali vzgojno-
izobraževalni zavodi v letu 2021, zelo zahtevne in so od ravnateljev/direktorjev terjale veliko 
dodatnih naporov, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport svetom zavodov priporoča, da za 
redno delovno uspešnost ravnatelja/direktorja namenijo 5% letne mase osnovne plače 
ravnatelja/direktorja. 
S podanim predlogom so se strinjali vsi predstavniki sveta staršev. 
 

Sestanek je bil zaključen ob 17.45 uri. 

 
Zapisnik pripravila: Mateja Henigman     Mojca Erjavec, 
         predsednica Sveta staršev 
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