
Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Milana Šuštaršiča v šolskem letu 2022/23 

 
Ev. številka:900-1/2023-1-2  
Datum: 23. 2. 2023 
Prostor: Šolska jedilnica 
 
Predlagani DNEVNI RED:  
 

1. Pozdrav predsednice sveta staršev  
2. Razgovor predstavnikov staršev o aktualnih temah ob 17:20 
3. Poročilo ravnateljice in predstavnikov učiteljskega zbora o delu v prvi polovici šolskega leta 

in informacija o povečanju cene šolske prehrane 
4. Pobude članov sveta staršev 

 
Ugotovljena je prisotnost 

OSNOVNA ŠOLA SVET STARŠEV SEJA 
MILANA 
ŠUŠTERŠIČA 2022/2023 23.2.2023 

razred član  prisotnost 

1.a MAJA PETROVIĆ da 

1.b MIHA SENICA da 

2.a ZALA PETKOVŠEK opravičena 

2.b JANA KOSTELEC da 

2.c JURE LOGAR da 

3.a SAŠA BALIGAČ da 

3.b DANIELA RIBEIRO da 

3.c KATARINA ŠULIN ŽABOTA da 

4.a TINKARA GUČEK da 

4.b DEJAN VERBIČ da 

4.c MATEJ DULAR da 

5.a NINA JERANČIČ da 

5.b KATJA JEZNIK da 

6.a DRAGANA DUKIĆ ĆURČIJA opravičena 

6.b GORAZD ŽUGIČ opravičen 

6.c KLEMEN KOZMUS TRAJKOVSKI da 

7.a ŽIVA PIRC da 

7.b ROBERT BIČEK da 

7.c ANA PUČKO da 

8.a NATAŠA JEREMIĆ da 

8.b ERIK ZUPANIČ  opravičen 

8.c VALERIJA MARENČE opravičena 

9.a ŠPELA ZALAR opravičena 

9.b ANITA PIRC FREISCHLAGER  opravičena 

9.c KATARINA KRALJ da 

  VSEH PRISOTNIH (od 25) 18 

 
 



K1 
 
Predsednica sveta staršev pozdravi prisotne in predlaga spremembo dnevnega reda 2. seje Sveta 
staršev v šolskem letu 2022/23. Kot 1. točka dnevnega reda je predlagana izvolitev nadomestnega 
predstavnika staršev v Svet šole za mandatno obdobje do leta 2024.  
 
Sklep 1: Sprememba dnevnega reda je potrjena.  
 
Ga. Romana Zupanc je na kratko predstavila nalogo tretjega člana v svetu šole. Svet staršev je 
izvolil Biček Robert. 
 
Sklep 2: Tretji član Sveta šole OŠ Milana Šuštaršiča je Robert Biček 
 
Za zapisnikarja je bila zaprošena in predlagana ga. Katja Jeznik, ki je nalogo sprejela. 
 
Sklep 3: Zapisnikar 2. sestanka Sveta staršev OŠ Milana Šuštaršiča za tekoče šolsko leto 
je ga. Katja Jeznik 
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V razgovoru predstavnikov staršev je bilo izpostavljeno sledeče:  
 

- šola naj preveri točnost seznama elektronskih naslovov predstavnikov staršev v svetu 
staršev, da bodo vsi pravočasno obveščeni o sestankih;  

- šola naj predstavi, kako daleč so dogovori glede prenove šolske telovadnice; 

- predstavniki staršev naj prosijo starše učencev in učence, da naj se ne zadržujejo s psi na 
šolskem igrišču;  

- šolo se prosi za boljše vzdrževanje mrežic na nogometnih golih košarkaških koših;  

- predstavniki staršev naj starše učencev in učence opozorijo na pozabljena oblačila in 
predmete, ki so zbrani ob vstopu v šolo;  

- šola naj bo pozorna na uporabo elektronskih cigaret v šoli, še posebej v toaletnih prostorih;  

- šola naj več pozornosti usmeri na razreševanje medvrstniškega nasilja (preventiva in 
kurativa);  

- šola naj poda informacijo o številu vpisa v prvi razred v šolskem letu 2023/24;  

- šola naj predstavi organizacijo valete v primeru dežja.  
 
Sklep 4: Šola naj se z zapisnikom seznani s pobudami predstavnikov sveta staršev.  
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Predsednica sveta staršev ga. Pirc ravnateljico povabi k predstavitvi informacije za starše o delu v 
prvi polovici šolskega leta. Ravnateljica Irena Kodrič poroča:  
 

- šolsko leto teče po zastavljenem programu. Izpeljali so začrtane dneve dejavnosti, proslave 
in srečanje s starši, interdisciplinarne tedne in teden z učenci iz Egra in Osijeka (7. razred). 

- Poda poročilo o graditvi telovadnice, jedilnice in kuhinje. V prvi polovici šolskega leta so 
veliko sodelovali z arhitekturnim birojem, ki pripravlja načrt za telovadnico, jedilnico in 
kuhinjo. Ko je bila idejna zasnova pripravljena, so s svojimi pripombami sodelovali tudi 
učitelji športa, sodelavke in sodelavec iz šolske kuhinje, pomočnik ravnateljice in 
ravnateljica. Trenutno se dogovarjajo o tem, kako izpeljati revizijo ustreznosti načrta 



zaklonišča (kdo bo plačnik, MOL ali arhitekturni biro). Po tej reviziji lahko po trenutnih 
informacijah, ki jih ima ravnateljica, šola pristopi k pridobivanju gradbenega dovoljenja.  

- Šolsko dvorišče: z MOL je bilo dogovorjeno, da bodo zalili razpoke na šolskem dvorišču. 
Zaradi hladnega vremena MOL k temu še ni pristopila. Pričakuje se, da bodo ta dela 
izvedena v prvi polovici leta. Zaradi teh del na tla še niso narisali talnih oznak o prepovedi 
vodenja psov na šolsko dvorišče.  

- Izdelujejo šolski vrt. Trenutno so navozili zemljo in ga ogradili. Šolski vrt bodo urejali 
učenci ob pomoči mentorjev in tehničnega osebja šole.  

- V ponedeljek, 20. 2. 2023, je bil na ogledu podizvajalec Petrola, ki si je ogledal moč šolskega 
ostrešja. MOL v partnerstvu s Petrolom namerava na šolsko streho namestiti sončno 
elektrarno.  

- Šolo redno vzdržujejo.  

- Kadrovsko področje: zaposlili so novo čistilko, v šolski kuhinji pa novo pomočnico 
kuharice, ki nadomešča kolegico, ki je odšla na porodniški dopust. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport je na prošnjo za zaposlitev dveh spremljevalcev učencev 
odobrilo dve zaposlitvi v deležu, kolikor sta ta dva učenca prisotna v šoli. Že nekaj let 
poročajo, da so postali mlad kolektiv in v prvi polovici leta bodo odšle na porodniško 4 
kolegice, 2 kolegici sta se že vrnili, še dve kolegici pa se bosta vrnili s porodniškega dopusta 
v prvi polovici leta. Šolo je zapustila šolska psihologinja in na delovno mesto šolski 
svetovalni delavec - psiholog so že zaposlili novo sodelavko.  

- Upokojitve: trenutno imajo napovedani dve upokojitvi, hišnik in vodja kuhinje in sicer z 
aprilom 2023.  

- Zaključen je vpis v prvi razred. Trenutno imajo vpisanih 55 učencev, vendar iz izkušenj 
menijo, da bodo vpisali še nekaj učencev, da bodo lahko odprli 3 oddelke prvega razreda.  

- Vedenje učencev: ocenjujejo, da je vedenje učencev podobno kot v preteklih letih. Učenci, 
ki imajo težave z vedenjem, velikokrat motijo pouk in s tem otežujejo delo sošolcem in 
učiteljem. Delujejo v skladu z vzgojnim načrtom šole in, če vedo za dogajanje, potem tudi 
odreagirajo. Učencem so pregledali šolske torbe in že v septembru našli nekaj elektronskih 
cigaret, za katere menijo, da so jih nameravali preprodati. Trenutno nimajo informacij, da 
bi se v šolskem prostoru dogajalo kajenje elektronskih cigaret. Po roditeljskih sestankih so 
se nekateri učenci višjih razredov norčevali, češ zdaj pa bodo opravili pregled. Glede 
nevarnosti kajenja elektronskih cigaret bodo spregovorile razredničarke tudi na razrednih 
urah.  

- Opažajo, da učenci medvrstniška nesoglasja prinašajo iz naselja v šolo in poskušajo 
razreševati konflikte v šoli. Vključili so tudi Center za socialno delo in Policijsko postajo 
Bežigrad.  

- V šoli imamo vključene tujce, tudi iz Ukrajine. Učencem pomagajo pri njihovem učenju 
slovenskega jezika. V oddelke imamo vključene tudi učence s posebnimi potrebami in 
trudijo se za inkluzijo.  

- Pred nami je obdobje tekmovanj, nacionalnega preverjanja znanja, vpisa v srednjo šolo in  
ocenjevanje znanja, športno vzgojni karton. Učenci so že do sedaj dosegli lepe dosežke. 
Zaključena so tekmovanja: logika, biologija: 1 zlato priznanje, 2 srebrni priznanji, 
tekmovanje iz astronomije 1 zlato priznanje. Učenci šahisti iz razredne stopnje žanjejo zelo 
dobre uspehe na tekmovanjih v okviru mesta Ljubljana. Pred novim letom so si pridobili 
naziv najboljše ekipe.  Na 19. mednarodni mladinski naravoslovni olimpijada, IJSO 2022, 
je bil naš  devetošolec  (edini osnovnošolec v slovenski ekipi) član ekipe tekmovalcev in 
ekipa je osvojila srebrno odličje. 

- Učenci planinci s svojo mentorico pridno planinarijo enkrat mesečno, ob sobotah.  

- Učenci imajo pred sabo še interdisciplinarni teden v 4. in v 3. razredu.  



- Ob zaključku literarno likovnega natečaja bo prireditev v šoli. Do konca šolskega leta pa 
bo izvedenih še kar nekaj prireditev.  

- Sodelovanje s starši poteka dobro. Nekateri starši prihajajo samoiniciativno v šolo, drugi pa 
prihajajo na povabilo učiteljev. Ravnateljica se je staršev posebej zahvalila za prispevke v 
šolski sklad.  
 

- G. Franc Renko pove, da se bodo učenci v mesecu marcu prijavljali k obveznim in 
neobveznim izbirnim predmetov za šolsko leto 2023/24, v OPB in v jutranje varstvo. 
Prijave bodo elektronske in starši bodo predhodno obveščeni. Učenci se bodo prijavljali na 
interesne dejavnosti v prvem tednu v mesecu septembra 2023. Interesne dejavnosti bodo 
v urniku. O interesnih dejavnostih in načinu prijave bodo starši in učenci predhodno 
obveščeni.  

Po aktivih učiteljev je bilo izpostavljeno sledeče: 

- Učence naj starši spodbudimo k opravljanju bralne značke, ki se konča 2. 4. 2023.  

- 28. 2. poteka zimski športni dan za predmetno stopnjo, ki je bila uspešno organizirana 
brez tiskanih prijav. 

- Učence 2. izobraževalnega obdobja (5. razred) čaka kolesarski izpit in starši smo 
naprošeni, da vozimo čim bolj običajno, da učenci doživijo čim bolj realne prometne 
situacije. Kolesarski izpit je uradna listina in je veljavna za različna vozila s hitrostjo do 
25km/h in je šola v primeru izgube ne more ponovno izstaviti, zato je pomembno, da 
kolesarsko izkaznico starši hranimo kot uradno listino.   

- Šolska svetovalna služba deluje v skladu s svojim letnim delovnim načrtom.  

Starši smo bili seznanjeni tudi s predvideno podražitvijo šolske prehrane s 1. 3. 2023. Zadnja 
podražitev je bila leta 2018 in šola se med zadnjimi prilagaja metodologiji določanja cene na ravni 
MOL. O podražitvi so vsi starši obveščeni po e pošti, morebitna vprašanja pa se razrešujejo 
individualno.  

Eno predstavnico staršev zanima, ali bi lahko cenik prilagodili glede na starost otrok, odgovor 
pomočnika ravnateljice pa je, da se količina hrane, ki je otroci tekom devetih let pojedo, izravna 
in takšna prilagoditev cenika v večini primerov ne bi bila finančno nič bolj ugodna.  

Na šoli spodbujajo učence, da zavržejo čim manj hrane in ena od takšnih spodbud je bilo tudi 
beleženje zavržene hrane po razredih, ki so jo izvedli v januarju oz. februarju. Otroci so 
sodelovali in verjetno bodo s podobnimi akcijami še nadaljevali. Učiteljica športa pa je opozorila 
tudi na nižanje starostne meje, pri katerih se lahko kažejo prehranske motnje, na kar moramo biti 
pozorni tako starši doma, kot učitelji v šoli.  

Predstavniki staršev so pohvalili predavanje za starše na temo varne rabe interneta, ki je bilo 
izvedeno v okviru zimskih roditeljskih sestankov in šolo pozvali, da naj tudi v prihodnje 
organizira tako kakovostno izvedbo predavanja. Manj zadovoljni so bili s predavanji starši prve 
triade, kar so organizatorji predavanja opravičevali s slabim počutjem predavateljice na dan 
predavanja.  

Tudi starši smo povabljeni, da podamo predloge za predavanja za starše, ki jih šola načrtuje konec 
avgusta.  

En predstavnik staršev predlaga, da naj se srečanje z dijaki za učence tretje triade v bodoče 
organizira na šoli in ne na daljavo, kar je, po mnenju ravnateljice, težko, ker so dijaki v 
popoldanskem času zelo zasedeni, podobno pa velja tudi za učence šole.  

V primeru slabega vremena bo valeta potekala v prostorih šole in ne na šolskem igrišču.  



Šestošolci so s strani šole dodatno pohvaljeni za sodelovanje v projektu varnost na internetu.  

En starš predlaga, da naj bo šola pozorna na načrtovanje ocenjevanja v drugi polovici leta, starši 
pa smo povabljeni, da načrt ocenjevanja preverimo tudi na spletnih straneh šole (zavihek Koledar 
dogodkov).  

Sklep 5: Sprejme se poročilo o delu šole za prvo polletje. 
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Predlogi in mnenja staršev: 
 

RAZRED PREDLOGI IN MNENJA STARŠEV 

1.a NVP (v nadaljevanju: ni vprašanj in pobud) 

1.b NVP 

2.a NVP 

2.b Starši opozorijo na prisotnost psov na igrišču in prosijo predstavnike šole, da se ustrezno 
obnovi simbole, ki opozarjajo na prepoved psov na šolskem dvorišču.  
Starši so opozorili na osebo, ki naj bi otroke vabila k sebi domov. 

2.c NVP 

3.a NVP 

3.b NVP 

3.c Starši podajo pobudo za ureditev igrišča in skupnih površin na dvorišču šole.  
Ker gre za generacijo otrok, ki jim je zaradi šolanja na daljavo odpadel en plavalni tečaj, 
sprašujejo, ali bodo imeli v prihodnje še kakšno možnost plavalnega tečaja. Ravnateljica 
je povedala, da dodatnega termina ne bo, bodo pa šli v 4. razredu v ŠVN v Pacug 
Predstavniki šole pojasnijo, da je plavanje še v 6. razredu in da imajo otroci, ki niso 
plavalci, takrat še dodatno možnost individualnega plavalnega tečaja.  

4.a NVP 

4.b NVP 

4.c NVP 

5.a NVP 

5.b Pohvala učiteljicam, da so zimski športni dan izvedli v vremensko zelo ugodnem času.  

6.a NVP 

6.b ŠVN Kope: sobe v Lukovem dobu so zelo majne, ne zračne, brez kopalnic, s 
poškodovanimi vrati … Po hodniku so posedali starejši, morda zaposleni, kadili in pili. 
Cena te ŠVN je visoka, samo smučanje in šola smučanja pa je bila ok.  
Predstavniki šole so vodstvo Lukovega doma opozorili na določeno neprimerno 
obnašanje nekaterih delavcev in upajo, da v prihodnje ne bo več prišlo do tega. Glede 
na razlago vodstva Lukovega doma je do tega prišlo zaradi t. im. »sezonskih delavcev«.  
Predstavniki šole so pojasnili, da je cena v skladu z dovoljeno ceno in da so za vsakega 
otroka ustrezno korigirali končno ceno gleda na dejansko stanje oz. prisotnost otroka v 
ŠVN.  

6.c ŠVN Kope: prvi dan je bil po mnenju nekaterih staršev prenaporen (prihod na Kope, 
popoldanska smuka in nočni pohod), a učiteljica športa je pojasnila, da je to praksa, ki 
se je skozi več let izkazala kot ustrezna in dobra ter pojasnila, da to zagotovo ni bil razlog 
različnih obolenj, ki so se žal letos pojavljala med otroki.  

7.a Zahvala šoli za organizacijo interdisciplinarnega tedna in priložnost, da so se učenci 
družili z hrvaškimi in madžarskimi učenci. Starši bi si želeli, da bi bile vse aktivnosti 
načrtovane tako, da bi se otroci čim več družili med seboj, a žal, kot je pojasnila 
ravnateljica, nekaterih aktivnosti ni mogoče v celoti tako izvajati (npr. vožnja z 



avtobusom itd.). Nekaj nejasnosti je bilo povezanih tudi s popoldanskim obiskom 
nakupovalnega središča, a so bile razčiščene skozi pogovor in jih bo predstavnica staršev 
razreda ustrezno posredovala staršem učencev.  

7.b • Nemščina - predlog: delitev otrok po znanju  
o Pojasnilo: Nemščina bo večen problem, ministrstvo plača 2 uri 

organizirajo 3 ure. V 7. razredu Nemščina 1, 2 ali 3. Za začetnike je na 
razpolago dodatna ura + za boljše dodatna ura. Nemščina bo sistemski 
problem dokler ne bo obvezna. 

• Teden aktivnosti/ interdisciplinarni teden - predlog za komunikacijski kanal 
v primeru zamud (spletna stran, dosegljivost osebe v tajništvu, ki ima 
razpoložljive informacije..) 

o Pojasnilo:  
▪ Glede zamude, ki se je nabrala na AC Postojna Ljubljana - 

otrokom naj bi bilo podano navodilo da naj pokličejho domov 
in obvestijo starše da zamujajo 

▪ Glede drsanja - zatrjevano je bilo, da se ni spremenila ura 
odhoda in da se je na drsanje vsa leta šlo peš. Sam razpolagam 
z živahno komunikacijo med otroki po Teams Chatu o tem ali 
je odhod 7:15, 7:20 7:30 ali 7:45. Tudi tu je bil predlog, da naj 
se odhod napiše na spletno stran šole 

 

7.c NVP 

8.a NVP 

8.b NVP 

8.c NVP 

9.a NVP 

9.b NVP 

9.c NVP 

 
Seja je bila zaključena ob 19.00.  
 


