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Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Milana Šuštaršiča v šolskem letu 2022/23 
 
Ev. številka:900-1/2022-1-2  
Datum: 20. 9. 2022 
Prostor: Šolska jedilnica 
 
Predlagani DNEVNI RED:  
 

1. Pozdrav ravnateljice in predlog dnevnega reda  
2. Konstituiranje Sveta staršev Osnovne šole Milana Šuštaršiča za šolsko leto 2022/23 
3. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev 
4. Poročilo o delu za šolsko leto 2021/22 (ravnateljica)  
5. Plan dela za šolsko leto 2022/23 (ravnateljica)  
6. Pobude in mnenja staršev 

 
K1 
 
Ga. ravnateljica pozdravi prisotne in predlaga dnevni red 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 
2022/23. 
 
Sklep 1: Dnevni red je potrjen. 
 
K2 
 
Ga. ravnateljica je prejela od vseh razredničark/-jev imena predstavnikov staršev v svetu staršev. 
Izvoljeni predstavniki staršev v Svetu staršev za šolsko leto 2022/23 so spodaj navedeni, skupaj z 
njihovo prisotnostjo na seji 20.9.2022: 
 

OSNOVNA ŠOLA SVET STARŠEV SEJA 
MILANA 
ŠUŠTERŠIČA 2022/2023 20.9.2022 

razred član  prisotnost 

1.a MAJA PETROVIĆ da 

1.b MIHA SENICA da 

2.a ZALA PETKOVŠEK ne 

2.b JANA KOSTELEC da 

2.c JURE LOGAR da 

3.a SAŠA BALIGAČ da 

3.b DANIELA RIBEIRO ne 

3.c KATARINA ŠULIN ŽABOTA da 

4.a TINKARA GUČEK da 

4.b DEJAN VERBIČ da 

4.c MATEJ DULAR ne 

5.a NINA JERANČIČ da 
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5.b KATJA JEZNIK da 

6.a DRAGANA DUKIĆ ĆURČIJA da 

6.b GORAZD ŽUGIČ da 

6.c KLEMEN KOZMUS TRAJKOVSKI ne 

7.a ŽIVA PIRC da 

7.b ROBERT BIČEK da 

7.c ANA PUČKO ne 

8.a NATAŠA JEREMIĆ ne 

8.b ERIK ZUPANIČ  da 

8.c VALERIJA MARENČE da 

9.a ŠPELA ZALAR da 

9.b ANITA PIRC FREISCHLAGER  da 

9.c KATARINA KRALJ da 

  VSEH PRISOTNIH (od 25) 19 

  
Ga. ravnateljica ugotovi, da je na seji prisotnih 19 predstavnikov oddelkov Osnovne šole 
Milana Šuštaršiča, kar pomeni, da je svet sklepčen. 
 
Sklep 2: Svet Staršev Osnovne šole Milana Šuštaršiča za šolsko leto 2022/23 je konstituiran. 
 
K3  
 
Za predsednico sveta staršev je bila predlagana ga. Živa Pirc, predstavnica 7.a razreda, za 
njenega namestnika pa g. Erik Zupančič, predstavnik 8.b razreda. 
 
Sklep 2: Člani Sveta staršev so za šolsko leto 2022/23 soglasno potrdili za predsednico Sveta 
staršev za šolsko leto 2022/23 go. Živo Pirc, predstavnica 7.a razreda.  
 
Sklep 3: Člani Sveta staršev so za šolsko leto 2022/23 soglasno potrdili za namestnika 
predsednice Sveta staršev za šolsko leto 2022/23 g. Erika Zupančiča, predstavnika staršev 
8.b razreda. 
 
Za zapisnikarja je bil zaprošen in predlagan g. Jure Logar, ki je nalogo sprejel. 
 
Sklep 4: Zapisnikar 1. sestanka Sveta staršev OŠ Milana Šuštaršiča za tekoče šolsko leto je g. 
Jure Logar. 
 
K4 
Ga. Pirc ravnateljico povabi k predstavitvi POROČILA O DELU V ŠOLSKEM LETU 2021/22. Ga. 
ravnateljica pove, da je poročilo poslala vsem članom Sveta staršev in zaprosi, za vprašanja. 
Vprašanj ni bilo. 
 
Ga. Pirc ugotovi, da so člani bili seznanjeni z dokumentom, kar pomeni, da je Svet staršev 
obravnaval in je seznanjen s Poročilom o delu za šolsko leto 2021/22. 
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K5 
Ga. Pirc go. ravnateljico povabi k predstavitvi PLANA DELA ZA ŠOLSKO LETO 2022/23. Ga. 
ravnateljica pove, da so tudi ta dokument prejeli vsi člani Sveta staršev in zaprosi, za vprašanja. 
Vprašanj ni bilo. 
 
Ga. Pirc ugotovi, da so člani bili seznanjeni z dokumentom, kar pomeni, da ga je Svet staršev 
obravnaval in je seznanjen s Planom dela v šolskem letu 2022/23. 
 
K6 
 
Pred predstavitvijo pobud in mnenj staršev, sta ga. ravnateljica in g. pomočnik podala nekaj 
splošnih informacij in poudarkov: 

- prvomajske počitnice se začnejo 26.4.2023, 
- posebna pozornost bo namenjena nadarjenim učencem in tistim, ki potrebujejo 

pomoč, 
- knjižnica je na razpolago, uporabljamo jo, 
- v zadnjih razredih so obravnavali prekupčevanje z elektronskimi cigaretami. Ga. 

ravnateljica prosi, da so starši pozorni doma. Policija je bila obveščena, v nekaterih 
primerih tudi center za socialno delo, 

- staršem se zelo priporoča redno hoditi na govorilne ure, to je mogoče že zjutraj. Ni 
nujno samo k razredničarki, pač pa tudi k učitelju, kjer starši mislijo, da bi lahko otrok 
pokazal več, 

- osebne stvari otrok je obvezno treba nositi domov, sicer šola ta odstopi rdečemu križu, 
- Izgradnja nove telovadnice, kuhinje in jedilnice, se je zamaknila vsaj za 1 leto, delajo pa 

se načrti, 
- letos naj bi za krompirjeve počitnice sanirali razpoke na šolskem igrišču, 
- šola bo obnovila table pred šolskim območjem, da vodenje živali nanj ni dovoljeno, 
- šola je zaposlila dve novi učiteljici in dve snažilki, 
- Za nekaj razredov (7. in 5.) niso dobili termina za Center obšolski dejavnosti. Katerakoli 

druga opcija je bistveno dražja, ker država ne prispeva k stroškom infrastrukture, 
- prosti dnevi se vzamejo, če je res potrebno, vsak dan se pozna pri učnem procesu, cel 

teden je zelo težko nadoknaditi, 
- prijava na program Erazmus (izmenjava učencev v tujini) je v načrtu naslednje leto, 
- v zvezi z zimsko šolo, če ni opreme, jo zagotovi šola, da bi otroci le šli, 
- obveščanje o okužbah s Covid-19 bo šlo preko e-maila, za posamezni razred. 

 
Predlogi in mnenja staršev: 
 

RAZRED PREDLOGI IN MNENJA STARŠEV 

1.a NVP -ni vprašanj in pobud 

1.b NVP 

2.a NVP 

2.b NVP 

2.c NVP 

3.a NVP 

3.b NVP 
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3.c NVP 

4.a NVP 

4.b Deklice se morajo za telovadbo preobleči v WCju. Pojasnjeno je bilo, da ima šola resen 
prostorski problem (tudi zato se planira izgradnja nove telovadnice) in s tem 
preoblačenja, zato so sprejeli odločitev, da se deklice preoblačijo v WCju. Nova 
telovadnica bo to rešila. 

4.c NVP 

5.a NVP 

5.b Na roditeljskem sestanku je bilo izpostavljena želja, da naj 5 razred v prihodnjih letih 

ne izostane iz ŠVN, kot se je to zgodilo v tekočem šolskem letu.  

Predstavniki šole so odgovorili podobno kot v primeru sedmošolcev. Žal ne morejo 

zagotoviti, da se to v prihodnjih letih ne bo ponovilo, ker je to odvisno od vsakoletne 

uspešnosti kandidiranja na razpisu za CŠOD.  
  
Starši predlagamo, da bi učenci lahko čim večkrat izkoristili podaljšan glavni odmor 

na prostem. 
Učiteljica 5. a je pojasnila, da je učiteljica 5. b zelo pozorna na to, da učencem nudi 

dovolj gibalnih izzivov, tudi izven glavnega odmora.  

6.a NVP 

6.b smučanje na Kopah. Račun je 300 evrov, starši želijo razčlenjen račun. Šola ga bo 
poslala. Dodano je bilo, da naj bi imele druge šole cenejše programe. Pojasnjeno je 
bilo, da cena programa zelo zaniha glede na število udeležencev. Poleg tega noben 
CŠOD nima kapacitete za tako številko otrok. Kope so idealne, ker se stanuje skoraj 
zraven žičnice in ni dodatnih stroškov s prevozom na smučišče. Kope bo ostale tudi v 
prihodnje. Šola je kupila svojo opremo, ki jo potem posodi učencem, ki opreme 
nimajo, kot je bilo že navedeno. 
 
Program deskanja na snegu – 10 otrok se mora prijaviti, prijavnice so bile dane, to je 
samo za 6. razrede. 

6.c NVP 

7.a NVP 

7.b takoj po šesti uri imajo dejavnost in naj bi ostali brez kosila. Pojasnjeno je bilo, da je 
vedno kdo v kuhinji do 15.30 in učenec bo zagotovo dobil kosilo, samo reči mora zanj. 
 
Vprašanje je bilo, ali bo licenca za Teams potekla? Pojasnjeno je bilo, da licenca za 
Teams ne bo potekla, to ureja sicer ministrstvo (MIZŠ). 
 
Izbirni predmet nemščina: eno so že dolgo, drugi so na novo, ali je možnost dveh 
skupin, glede na različno stopnjo predznanja? Ni možnosti dveh skupin, glede na 
normative.  
 
Za 7.a in b. šola v naravi izven šole ne bo organizirana. Bo pa organizirana izmenjava z 
otroki iz Osijeka, najprej pridejo k nam potem gremo mi k njim. 
 
Prezračevanje, ali bi bla mogoča rekuperacija za boljše prezračevanje. Pojasnjeno je 
bilo, da so tozadevne investicije stvar MOL. 
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7.c NVP 

8.a NVP 

8.b obnova tabel za prepoved uporabe šolskega okoliša za sprehajanje živali, bo izvedena. 

8.c Lopolis – vprašanje plačljivih modulov in neažurnega vnašanja v sistem, npr. da 
domača naloga ni bila narejena.  
Ga. ravnateljica je povedala, da učitelji različno ažurno vnašajo v Lopolis, bistveno 
sporočilo glede tgea sistema pa je, da je dovolj, da se uporablja to, kar je brezplačno. 
Kot že bilo povedano na začetku, se zelo poudarja pomen direktne komunikacije 
staršev in učiteljev, tam bodo izvedeli tudi splošno oceno o napredovanju otroka, ne 
samo gole ocene. Svetovalna služba tudi prestreže učence, ki gredo proti težavam. 
 
Zapisniki za odsotne učence? Ni neke prave rešitve. 9.c ima vsak teden dva dežurna, 
ki skrbita za zapiske. V 8.c se ni obneslo. 
 
Spraševanja za manjkajoče ocene so lani potekala od maja dalje. Ali bi se dalo to 
urediti prej? Lani je bilo kar nekaj karanten, kar je vplivalo na časovnico, ki so jo učitelji 
splanirali glede pisnega in ustnega ocenjevanja znanja. Šola pojasni, da je bilo na 
sestankih učiteljskih zborov podano navodilo, da planirajo ustno ocenjevanje znanja, 
da ne bo  prevelike zgostitev spraševanj ni zaželen pojav. 

9.a Ali bi lahko imeli nadarjeni učenci možnost napovedanega spraševanja, kot športniki, 
gre predvsem za udeležbo na tekmovanjih, s katerega se vrnejo, potem so pa 
vprašani.  
 
Šola pojasni., da Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ne predvideva 
prilagoditev pri ocenjevanju znanja za nadarjene učence. Učenci s statusom 
perspektivnega športnika in perspektivnega mladega umetnika imajo možnost, da si 
v dogovoru z učitelji planirajo ustno ocenjevanje znanja.  Poudariti je pa treba, da je 
prvo predmetnik, šele nato dodatne vsebine. Vedno je dobra ideja, razgovor z 
učiteljem takšnega učenca. 
 
 
Obvezni izbirni predmet izbrani šport. Dva športa sta bila na razpolago ob vpisu, 
izkazalo se je pa je, da je v resnici samo en na razpolago. Ministrstvo dovoljuje en 
izbrani šport, v treh letih.  

9.b NVP 

9.c Predstavnica poda pohvalo že tretje leto vzpostavljenemu načinu zagotavljanja 
možnosti pridobivanja zapiskov za učence, ki v šoli manjkajo, ki brez večjih težav 
deluje. 
---- 
Starši (en primer) so opozorili, da naj fotografije za dokumente, naročene pri 
fotografiranju v šoli, ne bi bile primerne za biometrične dokumente. Sicer gre za 
odnos starši – fotograf, ki ga je potrebno reševati v tej relaciji, a glede na to, da izbor 
fotografa, ki fotografiranje izvaja, naredi šola, se ga naj izbere tudi glede na ta vidik 
oz. se ga opozori, da naj je pri ponujanju storitev glede tega, ali so fotografije primerne 
za vse dokumente, podano jasno pojasnilo. 
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Šola se s tem načeloma strinja. 
 

 
Seja Zaključena ob 19.00.  
 
Zapisnikar:         Predsednica Sveta staršev 
Jure Logar        Živa Pirc 
 


