
ZAPISNIK 1.seje sveta staršev OŠ Spodnja Šiška 
 
(Zapisnik še ni overovljen, saj je bil prejet od zapisničarke v elektronski obliki. Po podpisu bo 
naložen overovljen dokument. Franci Hočevar) 
 

20.9.2012 ob 17h, šolska zbornica 
 
Prisotni: ga.Alja Učakar (1.A), ga.Barbara Eršte (1.B), g.Jani Zupan (2.A), ga.Beti Šorli (2.B), g.Aleš 
Napast (3.A), ga.Karin Okorn (3.B), g.Boris Maljevec (4.B in 6.B), g.Marko Wernig (5.A), g.Aleš Arko 
(5.B), ga.Milena Lebar (6.A), ga.Nada Bele (7.A), g.Luciano Sinčič (8.A), ga.Daša Modic (8.B) in g.Miro 
Pušnik (9.B).   
Sejo vodi gospod ravnatelj Franci Hočevar. 
 
Seja je potekala po dnevnem redu, ki je bil vsem vabljenim poslan po pošti.  
 
G.ravnatelj vse lepo pozdravi in začne sejo z nekaj dodatki iz dnevnega reda; doda točko, v kateri se 
obravnava Poslovnik sveta staršev ter točko 'razno'. Vsi prisotni spremembe sprejmemo in potrdimo.  
 

1. Poslovnik sveta staršev 
V lanskem šolskem letu Poslovnika še nismo potrdili, zato na predlog g.ravnatelja to naredimo v tem 
šolskem letu. Mnenje g.ravnatelja je, da svet staršev mora imeti Poslovnik, saj je lahko v oporo vsem 
staršev, predvsem pa predsedniku sveta staršev.  Pomemben je tudi pri izpeljavi volitev, ki se bodo 
izvedle danes. V primeru, da Poslovnik ne bo primeren in uporaben, se ga lahko v naslednjem 
šolskem letu eventuelno spremeni. 
Predstavniki v Svetu staršev se soglasno strinjamo in sprejmemo Poslovnik. 
 

2. Predstavitev letnega delovnega načrta 2012/13 in Poročila o realizaciji LDN v šolskem letu 
2011/12 

G.ravnatelj preteklo šolsko leto ocenjuje kot uspešno na vseh področjih. Na novo je sedaj zasnovan 
razvojni tim, ki bo skrbel za projekte in smernice šole. Pomemben podatek je, da je bilo vse iz 
preteklega LDN-ja realizirano. Še vedno se na šoli izvajata dva zelo pomembna projekta: POVEJ! in 
Tempus (in Montessori, ki je integriran v učni proces, zato se ga ne vodi posebej).  
Še vedno pa je problem v slabi bralni pismenosti osnovnošolcev, kar se kaže predvsem pri rezultatih 
nacionalnega preverjanja znanja.  
Realizacija dnevov dejavnosti v š.l.2011/12 je bila 100 odstotna. Predvsem zaradi socialnega sklada, 
so bili dnevov dejavnosti deležni tudi otroci staršev, ki si teh stroškov niso mogli privoščiti.  
Zaradi porodniškega dopusta svetovalne delavke gospe Irene Lukić bo v tem času njeno delo prevzel 
gospod ravnatelj.  
G.ravnatelj oceni delo Sveta staršev kot uspešno. Predvsem smo bili sklepčni pri večini vprašanj 
(šolska prehrana, delovni zvezki).  
V lanskem šolskem letu je bilo izvedenih več šolskih tekmovanj, kot je bilo predvideno. Pohvala gre 
tudi dvema raziskovalnima nalogama, ki sta bili nagrajeni. V ta namen sta na šoli organizirani tudi dve 
dodatni interesni dejavnosti.  
Finančni načrt v lanskem šolskem letu je bil skoraj realiziran. Z dodatnimi sredstvi smo opremili vse 
učilnice s projektorji, razen 1.razredov. Sedaj je nastal nov problem, in sicer, da so obstoječi 
računalniki prešibki za IKT. G.ravnatelj poziva morebitne donatorje za nove/rabljene računalnike z 
boljšim procesorjem, da bi le-ti lahko dobro delovali v kombinaciji s projekotrji. Šola trenutno 
potrebuje vsaj deset takih računalnikov. 
Še vedno aktualne težave se pojavljajo v šolski kuhinji, ki je dotrajana. V lanskem letu so bili 
zamenjani odtoki in fuge. Ker Mestna občina Ljubljana ne prispeva denarja za prenovo kuhinje (cca. 
300.000€), šola pa tudi nima teh sredstev, kuhinja ostaja v tem stanju še naprej.  



Dodatno so prenovljene tudi sanitarije za deklice v 1.nadstropju šole, zamenjan je aluminijast rob na 
ograji šolskega igrišča, pred šolo pa so postavljeni tudi novi podstavki za kolesa. 
 
V šolskem letu 2011/12 je bila zvišana realizacija glede dodatnega in dopolnilnega pouka. Realizacija 
izbirnih predmetov je bila 90 odstotna.  
 
V šoli delujeta dva sklada; šolski socialni sklad in sklad za izboljšanje kvalitete pouka. Prvi je v lanskem 
šolskem letu deloval s presežkom, slednji pa se je zaključil z negativnim izkazom. To se je zgodilo 
zaradi stroška projektorjev, ki jih je šola namestila v učilnice.  
Kar zadeva dodatnega učitelja športne vzgoje, se večina še vedno strinja, da je športna vzgoja bolj 
kvalitetna, efektivna v času šolske ure ter da zadovoljuje otroke. G.ravnatelj pove, da se kvaliteta ŠV 
na razredni stopnji poveča vsaj za trikrat.  
Naša šola je odprta za razne projekte, zato se tudi dogajajo akcije sodelovanja z RTV Slovenija, obiski 
študentov pri naših učencih ipd.  
Kljub temu, da se med starši pojavljajo najrazličnejše pritožbe glede našega šolskega sistema, 
g.ravnatelj vztraja, da so naše šole zelo kvalitetne, sodobne in napredne v primerjavi z Evropo. 
Pričakuje se lahko celo, da bo tudi pri nas jutranje varstvo in podaljšano bivanje plačljivo. G.Pušnik 
izpostavi problem finančne krize, ki šele dobro prihaja in izpostavi vprašanje, kaj bomo starši naredili, 
ko bodo nujne zadeve za otroke postale plačljive. Šoli in g.ravnatelju predlaga, da se pripravijo na 
morebitne tovrstne težave, da ne bi situacija prehitro postala kaotična.  
Vprašanje g.Werniga je bilo, zakaj šola sploh potrebuje dodatnega učitelja športne vzgoje, saj bi 
potem lahko imeli tudi dodatne učitelje drugih predmetov, če je kvaliteta tako neprimerno boljša.  
G.ravnatelj izpostavi nekaj zadev v zvezi s smučanjem otrok, saj je za učitelje smučanja nujno 
potrebna licenca, ki jo izdaja Smučarska zveza Slovenije in šola jo mora plačati. Licenco morajo učitelji 
obnavljati vsako leto. G.Pušnik predlaga, da se za smučarske tabore najame licenčne učitelje in se na 
ta način privarčuje nekaj sredstev.  
 
Podrobnosti o izvedbi LDN v šolskem letu 2011/12 si lahko preberete na spletnem naslovu 
http://www.ossiska.si/uploads/File/Solsko_leto_2012_2013/LDN/Poro%C4%8Dilo_LDN%202011_12.
pdf 
 
 
Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13 si lahko preberete na spletnem naslovu 
http://www.ossiska.si/uploads/File/Solsko_leto_2012_2013/LDN/LDN_2012_2013.pdf 
Nekaj pomembnejših točk letošnjega LDN pa je g.ravnatelj predstavil tudi na seji. 
Dnevi dejavnosti so podobni kot lansko leto, prav tako so nekatere delavnice v šoli za učence 
brezplačne. Manj je tudi plačljivih dejavnosti. Predstavniki razredov se strinjamo, da so cene 
nekaterih dnevov dejavnosti absolutno previsoke. G.ravnatelj zagotovi, da bo zadeve dodatno 
preveril in poskrbel, da bodo cene nižje in dostopne vsem staršem otrok, hkrati pa se bo obdržala 
kvaliteta.  
Pod vprašanjem je junijsko letovanje otrok v Čatežu, saj je cena previsoka. Cene vseh šolskih taborov 
se gibljejo do 130€, le Čateža nam še ni uspelo 'znižati'.  
V letošnjem šolskem letu se je začel izvajati nov projekt Zdrav življenjski slog. Prijav otrok je bilo 
ogromno, zato se lahko zgodi, da bo premalo telovadnic ter da bo posledično odvzeta ura učitelju 
OPB, če bo le-ta ostal brez otrok, ker bodo vsi učenci na uri Zdravega življenjskega sloga. Kako bodo 
zadeve potekale v resnici, se bo kmalu razjasnilo.  
Ostale interesne dejavnosti, kjer bo prijavljenih manj kot 8 učencev, se ne bodo izvajale. G.ravnatelj 
opomni, da so cene za športne dejavnosti na šoli določene s strani Mestne občine Ljubljana. Zgodi se 
namreč, da nekateri zunanji izvajalci, ki koristijo naše prostore, zaračunajo precej višjo ceno, kot je 
določena s strani MOL. To lahko starši preverimo na spletni strani 
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/  
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http://www.ossiska.si/uploads/File/Solsko_leto_2012_2013/LDN/Poro%C4%8Dilo_LDN%202011_12.pdf
http://www.ossiska.si/uploads/File/Solsko_leto_2012_2013/LDN/LDN_2012_2013.pdf
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/


Cena šolske prehrane ostaja enaka. Je pa kuhinja opremljena z novo posodo. 
Šola ima tudi nekaj novih kamer in posodobljen nadzorni sistem.  
 

3. Volitev predsednika Sveta staršev za š.l.2012/13 
Za predsednico Sveta staršev prisotni izglasujejo go.Karin Okorn. Volitve so javne. 
 

4. Določitev volilne komisije Sveta staršev  
Volilno komisijo, ki ima mandat eno leto, zastopa g.Miro Pušnik, kot predsednik komisije ter članici 
ga.Nada Bele in ga.Daša Modic.  
 

5. Volitve predstavnikov staršev v Svet VIZ OŠ Spodnja Šiška 
Izvedejo se volitve treh predstavnikov staršev v Svet VIZ OŠ Spodnja Šiška. Z največ glasovi so v Svet 
VIZ izvoljeni starši g.Boris Maljevec, g.Aleš Napast in ga.Karin Okorn. Glasovanje je tajno. 
 

6. Razno  
Pod zadnjo točko dnevnega reda g.ravnatelj predlaga uporabo Zlate knjige. Le-ta bo namenjena vsem 
učencem šole, ki si bodo z najrazličnejšim znanjem, dodatnim sodelovanjem na projektih, prireditvah 
in ostalimi dosežki na različnih področjih, lahko prislužili točke, ki se bodo vpisovale v to Zlato knjigo. 
Projekt je namenjen predvsem spodbujanju pozitivne klime v šoli ter solidarnosti med učenci. 
Predstavniki staršev se strinjamo z izvedbo Zlate knjige. 
 
G.ravnatelj kot zadnji problem izpostavi sodelovanje učiteljev z učenci, kadar slednji ne upoštevajo 
navodil učietljev in s svojim neprimernim vedenjem motijo pouk. Zgodi se namreč, da učitelj iz 
razreda pošlje učenca, ki moti pouk, le-ta pa zunaj ostaja sam. V ta namen se bo vpeljalo interventno 
dežurstvo učiteljev, ki bodo v tem času z učencem. G.Pušnik poda mnenje, da je za nemoten pouk 
zadolžen tudi učitelj in ni samo učenec tisti, ki je vedno odgovoren. Ga.Bele meni, da mora učitelj sam 
rešiti problem z učencem. Po končani diskusiji na seji pridemo do zaključka, da imajo otroci že 
privzgojene nekatere vrednote, norme, ki jih učitelji ne morejo spremeniti. Predvsem je tukaj 
odgovornost na starših, da poskrbijo za svoje otroke, da se bodo znali in zmogli znajti v šolskem 
sistemu in ne nazadnje v življenju nasploh. Učitelji sami torej ne morejo otrok spremeniti v druge 
osebnosti. 
 
G.Sinčič vpraša še, kako deluje sistem malega igrišča, saj po njegovem mnenju na tem igrišču velja 
zakon močnejšega in ostali, šibkejši, otroci ne morejo priti zraven.  
 
G.Maljevec sprašuje, če obstaja na šoli kakšen mobilni telefon, ki bi ga imel učitelj v popoldanskem 
varstvu, da bi lahko starši, ki se eventuelno zadržijo v gneči ali kjerkoli drugje na poti v šolo, lahko 
obvestili preko telefona učitelja. G.ravnatelj pravi, da je o tem že razmišljal in bo kakor hitro bo 
mogoče, uredil mobilni telefon za popoldanske učitelje, da bodo dosegljivi staršem v primeru 
zamude.  
 
G.Zupan za konec še predlaga možnost humanitarnega glasbenega koncerta, preko katerega bi šola 
lahko zbrala dodatna sredstva, ki jih potrebuje. V zvezi s tem starši sklenemo, da bomo organizirali 
nek tak dogodek.  
 
Seja se je zaključila okoli 20h.  
 
 
Zapisnik:              Predsednica Sveta staršev: 
Karin Okorn              Karin Okorn 
 
 



 
 


