
 
Osnovna šola Spodnja Šiška 

Gasilska 17, Ljubljana 
Slovenija 

 
Zapisnik 1. seje Sveta šole v šolskem letu 2012/2013, 

 
ki je potekala 08. oktobra med 19. 00  in 21.50 uro na OŠ Spodnja Šiška v prostorih šolske knjižnice 
 
Prisotni člani Sveta šole: Marko Kosmač, Karin Okorn, Boris Maljevec, Stanko Cankar, Tanja Strojan, 
Goran Ivetić, Nina Bradić, Tina Strnad Rot, Dominik S. Černjak,  
Aleš Napast, Katja Plos 
Drugi prisotni: Franci Hočevar, ravnatelj 
Odsotni: Lota Gasser 
 
G. ravnatelj, Franci Hočevar, je vse prisotne pozdravil.  
G. Franci Hočevar seznani vse prisotne, da 11. člen Poslovnika o delu sveta šole OŠ Spodnja Šiška 
določa, da prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oz. 
novoimenovani član zavoda. G. Stanko Cankar te funkcije ni želel prevzeti, ker, kot je dejal, je prvič v vlogi 
člana sveta zavoda. G. Franci Hočevar vpraša g. Marka Kosmača, če je on pripravljen voditi sejo. G. Marko 
Kosmač se z vodenjem strinja.  
 
G. Marko Kosmač pove, da mora dnevni red za prvo sejo sveta obvezno vsebovati prvih pet točk, ki so na 
vabilu napisane. G. Marko Kosmač da na glasovanje sledeči dnevni red: 
 

1. Obravnava poročil volilnih komisij o volitvah članov sveta. 
2. Obravnava sklepov o imenovanju članov. 
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o ustanovitvi sveta in verifikacije mandatov članov sveta. 
4. Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika. 
5. Seznanitev s predpisi na področju VIZ in splošnimi akti šole. 
6. Sprejem LDN in poročila o realizaciji LDN 2011/12. 
7. Soglasja o zaposlitvah. 
8. Razno. 

 
Sklep: Svet šole se je strinjal s predlaganim dnevnim redom in ga je z enajstimi glasovi potrdil. 

 
K1 in K2:  G. Marko Kosmač seznani člane sveta zavoda s Sklepom o imenovanju volilne komisije sveta 
staršev, Zapisnikom volilne komisije o volitvah predstavnikov staršev v svet VIZ OŠ Spodnja Šiška, 
Sklepom o izvolitvi predstavnikov staršev v svet VIZ OŠ Spodnja Šiška, Zapisnikom volitev za predstavnike 
delavcev sveta zavoda OŠ Spodnja Šiška, Sklepom o imenovanju petih predstavnikov zaposlenih v Svetu 
zavoda OŠ Spodnja Šiška ter Sklepom o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet 
Osnovne šole Spodnja Šiška. 
Sklep 1 in 2: Svet šole je obravnaval poročila volilnih komisij o volitvah članov sveta in sklepe o imenovanju 
novih članov.  



K3 : G. Marko Kosmač prisotne seznani, da obstoječemu svetu šole traja mandat 4 leta, od 8. 10. 2012 do 
7. 10. 2016. 
Sklep 3: Svet Osnovne šole Spodnja Šiška je sprejel ugotovitveni sklep o ustanovitvi sveta in verifikaciji 
mandatov članov sveta.  

 
 
K4 : Na osnovi 13. člena Poslovnika o delu Sveta šole OŠ Spodnja Šiška je po konstituiranju Sveta zavoda 
potrebno izvoliti predsednika sveta in njegovega namestnika.  
Sklep 4.1: Vsi prisotni predstavniki so se strinjali, da bo glasovanje javno.  

 
G. Dominik S. Černjak pove, da je priporočilo Mestne občine Ljubljana (MOL), da je predsednik Sveta 
predstavnik staršev ali predstavnik MOL-a. Ga. Tina Strnad Rot iz izkušenj pove, da je šola zelo dobro 
funkcionirala v prejšnjih mandatih, ko so bile predsednice Sveta predstavnice zaposlenih.  
G. Marko Kosmač pozove vse prisotne, da predlagajo imena kandidatov za predsednika Sveta šole OŠ 
Spodnja Šiška.  
Za predsednika sta predlagana ga. Nina Bradić in g. Boris Maljevec. Oba se s kandidaturo strinjata. Za 
namestnika sta predlagana ga. Tanja Strojan in g. Dominik S. Černjak. Oba se s kandidaturo strinjata. 
Predlagan je bil tudi g. Marko Kosmač, ki se s kandidaturo ni strinjal.  
Na javnem glasovanju za predsednika Sveta zavoda je za go. Nino Bradić glasovalo 6 članov, nihče ni bil 
proti in 5 članov je bilo vzdržanih. Na javnem glasovanju za predsednika Sveta zavoda je za g. Boris 
Maljevca glasovalo 5 članov, nihče ni bil proti, 6 članov je bilo vzdržanih. 
Sklep 4.2: Ugotovljeno je, da je Svet šole s šestimi glasovi za, izvolil go. Nino Bradić za predsednico Sveta 
šole. 

 
Na javnem glasovanju za namestnika predsednika Sveta šole je za g. Dominika S. Černjaka glasovalo 5 
članov, nihče ni bil proti, 6 članov je bilo vzdržanih. Na javnem glasovanju za namestnika predsednika 
Sveta zavoda je za go. Tanjo Strojan glasovalo 6 članov, nihče ni bil proti, 5 članov je bilo vzdržanih.  
Sklep 4.3: Ugotovljeno je, da je ga. Tanja Strojan izvoljena za namestnico predsednice Sveta šole.  
 

G. Marko Kosmač je vodenje Sveta šole predal predsednici Sveta šole, ge. Nini Bradić. 
 
K5: Ga. Nina Bradić je besedo predala g. Franciju Hočevarju. G. Franci Hočevar, ravnatelj šole, je vsem 
razdelil zbirnik temeljnih predpisov in aktov šole. Svet šole je seznanil z dejstvom, da šola nima potrjenega 
razvojnega načrta šole. Razvojni načrt bo pripravil šolski razvojni tim. V njem bodo napisane smernice, ki 
naj bi jim šola sledila naslednja 3 leta.  
Sklep 5: Svet šole se je seznanil s predpisi na področju VIZ in splošnimi akti šole.  

 
 
K6: G. Franci Hočevar je predstavil poročilo o realizaciji LDN 2011/12. Gradivo so predstavniki dobili z 
vabilom na dom.  
G. Dominik S. Černjak je predstavnike staršev, ki imajo otroke v že vsaj drugo leto na šoli,  vprašal za 
njihov komentar o delovanju šole. Ga. Karin Okorn pove, da so se starši na Svetu staršev že seznanili s 
poročilom o realizaciji LDN. Starši so z delom šole v preteklem šolskem letu zelo zadovoljni, saj so bili zelo 
aktivni pri realizaciji pouka. Starši rešujejo vsako težavo sproti in se odzovejo nanjo. Starši in šola so zelo 
usklajeni in sinhroni.  
G. Dominik S. Černjak pove, da predstavnike MOL-a zanima, ali je na šoli še kakšna zadeva, ki ni 
realizirana. Pove tudi, da so na MOL-u dobili predstavniki dobro popotnico, da je šola dobro organizirana. 



Ga. Nina Bradić pove, da učitelji s starši dobro sodelujejo. Opozori na okna v starem delu stavbe, ki zelo 
slabo tesnijo. G. Franci Hočevar pove, da je prioriteta obnova kuhinje in pa izolacija podstrešja. V letošnjem 
šolskem letu pričakujemo še dokončanje obnove vertikale sanitarij v pritličju. Obnovljene sanitarije bi nam 
veliko pomenile, zaradi oddaje prostorov najemnikom.  
Problem je tudi financiranje plačljivih dejavnosti s strani staršev (športni dnevi, tehniški dnevi,…). Šola 
prispeva nekaj sama s svojim tržnim deležem. Tak nivo izvajanja dejavnosti lahko ohranjamo, ker šolski 
socialni sklad še zagotavlja in pokrije vse prošnje, ki jih starši naslovijo nanj. G. Boris Maljevec je bil lani 
zelo dejaven z materialnimi donacijami šoli, težko pa je dobiti finančno podporo. Verjetno bo potrebno 
sčasoma ponuditi čim več brezplačnih dejavnosti, vendar zaenkrat o tem še ne razmišljamo.  
G. Boris Maljevec pove, da je potrebno finančno luknjo krpati sproti. Potrebno se bo vprašati, kje je 
konkurenčna prednost otrok, ki prihajajo z naše šole. Poudaril je, da problemi pri nas ne eskalirajo, ampak 
se rešujejo sproti. Pohvalil je ponujene programe in opozoril, da je premalo priprav za učence, ki so se 
prijavili na katerokoli tekmovanje. Rezultat je tako zgolj igra naključij. V primeru bolj organiziranih priprav na 
tekmovanja, bi bil tudi rezultati boljši. Opozoril je tudi na napušč, ki je direktno nad pločnikom in je v 
zimskem času zelo nevaren zaradi snega in ledu. Opozoril je tudi na vonjave v garderobi.  
G. Franci Hočevar odgovori, da je vzrok neprijetnih vonjav v garderobi odpravljen. Kar se tiče stavbe je g. 
Franci Hočevar že komuniciral z ljudmi na Spomeniškem varstvu, vendar dokončne uradne informacije do 
danes še nismo dobili. V primeru hude zime bi bila možnost, da bi se v primeru nevarnosti padanja snega 
in ledu s strehe, vhod prestavil na stranska vrata.  
Sklep 6.1: Poročilo o realizaciji LDN 2011/12 je bilo sprejeto z enajstimi glasovi. 

 
Tudi LDN za šolsko leto 2012/13 so predstavniki dobili na dom. G. Franci Hočevar je posredoval nekaj 
sprememb LDN-ja.  
G. Boris Maljevec pripomni, da niso pri vseh projektih kazalniki merljivi. G. Franci Hočevar odgovori, da v 
prejšnjih letih ni bilo evalvacije projektov in samoevalvacije in bomo v letošnjem šolskem letu dali velik 
poudarek ravno temu.  
G. Dominik S. Černjak sprašuje, kakšna je napoved za vpis prvošolčkov v naslednjih letih. G. Franci 
Hočevar odgovori, da se šolski okoliš stara in je v njem dejansko manj otrok kot jih je prijavljenih. Načeloma 
se generacije povečujejo in s tem upajmo, da tudi vpis na šolo.  
G. Dominik S. Černjak še vpraša, ali imajo vsi učitelji dovolj ur za delovno obveznost. G. Franci Hočevar 
odgovori, da sprememba normativov lahko drastično spremeni sliko zaposlenih. Zaenkrat imajo vsi učitelji 
dovolj ur. Letos je zaradi bolniške odsotnosti sodelavke, problem pouk zgodovine in geografije.  
Sklep 6.2: LDN za šolsko leto 2012/13 je bil sprejet z enajstimi glasovi.  

 
Ga. Karin Okorn se je opravičila in ob 20.20 uri zapustila sejo. 
 
K7: Potrebe po zaposlitvah je predstavil g. Franci Hočevar. Povedal je, da je potrebno pri vratih zaposliti 
receptorja, vsak dan od 12.00 – 17.00 ure. Receptor nam je v veliko pomoč pri vstopu v šolo in pri 
informiranju staršev. Prošnjo, da bi receptorja zaposlili preko študentskega servisa, smo že posredovali na 
MOL, vendar odgovora še nismo dobili. Do konca šolskega leta ga bo šola financirala iz tržnega deleža, z 
urno postavko 5 €. Predstavniki predlagajo, da ima receptor značko, ki je vidna obiskovalcem šole.  
Sklep 7.1: Receptor ima na vidnem mestu značko z nazivom. Z desetimi glasovi se sprejme sklep in da 
soglasje k predlogu ravnatelja o zaposlitvi receptorja do 28. 2. 2013.  

 
Drugi predlog ravnatelja za zaposlitev je, da na mesto drugega učitelja športne vzgoje, ki se izvaja na 
razredni stopnji, zaposlimo dva učitelja z urnima postavkama 5 € in 6 €. Za ta namen plačujejo starši na 



letni ravni 35 €. G. Franci Hočevar prosi predstavnike Sveta šole za soglasje, da se tema dvema učiteljema 
plača iz sredstev, ki jih plačajo starši.  
Sklep 7.2: Z desetimi glasovi se sprejme sklep in da soglasje k zaposlitvi preko podjemne pogodbe za 
dodatna učitelja športne vzgoje v šolskem letu 2012/13. 

 
K8: Knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada, ga. Katja Plos, je na Svet šole naslovila prošnjo za izdajo 
soglasja, da lahko kupi učbenike »za na klop« v skupni vrednosti 539,00 €. Kupili bi učbenik za biologijo in 
fiziko v 9. razredu. Učbenike bi »za na klop« kupili zaradi spremenjenih učnih načrtov in zaradi dejstva, da 
Ministrstvo za izobraževanje znanost, kulturo in šport ne dovoljuje zamenjave naslovov učbenikov. 
Sklep 8.1: Z desetimi glasovi se izda soglasje za nakup učbenikov »za na klop«. 

 
G. Franci Hočevar je prisotne seznanil tudi s problemom izvajanja nadstandardnih taborov. Problem je 
plavalni tabor v Čatežu, ker nam zaračunana cena ne pokrije stroškov. Glede cene se šola še dogovarja z 
organizatorjem in išče morebitne donatorje.  
G. Franci Hočevar je dal v sprejem dva interna pravilnika. Prvi je Pravilnik interventnega dežurstva, drugi je 
Pravilnik o nagradah OŠ Spodnja Šiška.  
G. Dominik S. Černjak se strinja z g. Stankom Cankarjem, da se nam oba pravilnika pošlje na mail in se 
člani Sveta izrečejo o morebitnih pripombah. G. Franci Hočevar doda, da nam bo po mailu poslal tudi 
Razvojni načrt šole.   
O vseh treh pravilnikih bomo glasovali na naslednji seji Sveta šole.  
Sklep 8.2: Vse tri pravilnike se sprejme na naslednji seji Sveta šole, ki bo 14. 11. 2012. 

 
G. Dominik S. Černjak povpraša, kako je poskrbljeno za druženje z lokalno skupnostjo. G. Franci Hočevar 
pove, da imamo decembra novoletno prireditev na kateri prodajamo izdelke, ki so jih naredili učenci. 
Izkupiček gre na račun šolskega socialnega sklada.  
Ga. Tina Strnad Rot pove, da smo pred leti organizirali prireditev Dan Šiška, vendar je bilo z organizacijo 
ogromno dela.  
G. Stanko Cankar pove, da bi lahko problem z drsenjem snega in ledu lahko rešili z ogrevanjem 
nadstreškov in žlebov.  
G. Franci Hočevar je predstavnike Sveta šole seznanil s problematiko hišniškega stanovanja. Predstavnike 
MOL-a poziva, da posredujejo na MOL-u o potrebi, da bi te prostore dobila v uporabo šola, kjer bi uredili 
prometni kabinet za učence. G. Dominik S. Černjak prosi g. Francija Hočevarja, da mu vse te informacije 
posreduje pisno na e - mail, da bodo te informacije lažje posredovali naprej. 
 
Predsednica Sveta šole je sejo zaključila ob 21.50 uri.  
 
 
V Ljubljani, 10. 10. 2012 
 
 
   Zapisala:                                                                                                Predsednica Sveta šo le: 
  Katja Plos                                                                                                         Nina Bradić                     
 


