
 
Osnovna šola Spodnja Šiška 

Gasilska 17, Ljubljana 
Slovenija 

 
Številka dokumenta: 9000-11/2013 

Zapisnik 4. seje Sveta šole v šolskem letu 2012/2013, 
 

ki je potekala 14. februarja 2013 med 18.00  in 21.00 uro na OŠ Spodnja Šiška v prostorih šolske knjižnice 
 
Prisotni člani Sveta šole: Marko Kosmač, Karin Okorn, Tanja Strojan, Goran Ivetić, Nina Bradić, Tina 
Strnad Rot, Katja Plos, Aleš Napast.  
Opravičeno odsotni člani Sveta šole: Dominik S. Černjak, Stanko Cankar,  
Odsotni: Boris Maljevec 
Drugi prisotni: Franci Hočevar (ravnatelj), Meta Janež (računovodkinja), Lota Gasser (sindikalna 
zaupnica), Marijana Debevec (tajnica). 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda. 
2. Potrditev zapisnika 2. seje sveta šole. 
3. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje. 
4. Pravilnik o dodelitvi priznanja OŠ Spodnja Šiška. . 
5. Letno poročilo za poslovno leto 2012 in evalvacija ankete za starše. 
6. Finančno poročilo za poslovno leto 2012 in potrditev predloga odpisa terjatev.  
7. Potrditev finančnega načrta MOL za leto 2013/2014. 
8. Razno. 
9. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja.  

Prisotnih je 7 članov sveta šole. 
Sejo je vodila predsednica sveta šole Nina Bradić.  Pozdravila je navzoče, ugotovila, da  je svet šole s 
prisotnimi 7 člani sveta šole sklepčen. 
K1. Nina Bradić, predsednica sveta šole je predlagala potrditev predlaganega dnevnega reda.  
Sklep 1.: Svet šole se je strinjal s predlaganim dnevnim redom in ga  s sedmimi glasovi potrdil. 

 
K2:  Nina Bradić ,predsednica sveta šole je prebrala glavne točke zapisnika 2. seje sveta šole, ki je 
potekala 14. novembra  2012. Člani sveta šole so ga prejeli po elektronski pošti. Potrditev zapisnika 2. seje 
Sveta šole je dala na glasovanje.  
Sklep 2 : Svet šole s  7 glasovi potrdi zapisnik 2. seje sveta šole. 
  

K3. Sledi pregled zapisnika 3. korespondenčne seje Sveta šole, ki je potekala od 21. decembra 2012 do  
4. januarja 2013 do 12.00 ure. Zapisnik ste prejeli po elektronski pošti. Nina Bradić, predsednica sveta šole 
je prebrala glavne točke zapisnika 3. korespondenčne seje. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje 
sveta šole je dala na glasovanje.    
Sklep 3: Svet Osnovne šole Spodnja Šiška  s sedmimi glasovi potrdil zapisnik 3. korespondenčne seje. 
 
K4. Ravnatelj Franci Hočevar je predstavil Pravilnik o dodelitvi priznanj OŠ Spodnja Šiška. Vsi člani sveta 
šole so gradivo prejeli po elektronski pošti. Zahvalil se je gospodu Marku Kosmaču za pripravo pravilnika.   
Sklep 4: Svet šole  je s sedmimi glasovi potrdil Pravilnik o dodelitvi priznanj OŠ Spodnja Šiška.  



 
Ob 18.20 uri se nam je pridružil gospod Aleš Napast kot osmi član sveta šole. 
  
K5. Letno poročilo za poslovno leto 2012 in evalvacijo ankete za starše je predstavil ravnatelj Franci Hočevar. Vsi 
člani Sveta šole so Letno poročilo za poslovno leto 2012 dobili kot gradivo po elektronski pošti. 
Letno poročilo za poslovno leto 2012 je pripravil in predstavil ravnatelj Franci Hočevar. Realizacija pouka je bila  
 97,3 %.Vzrok za nižjo realizacijo je daljša bolniška odsotnost  nekaj učiteljev. Na novo se je začel izvajati šahovski in 
ekološki krožek. Tabori in šole v naravi so bili izvedeni 100 %. Vsi projekti se izvajajo v skladu z načrtovanjem v  
LDN. Uspešno nadaljujemo s projekti:  Comenius, bralna pismenost, zdrav življenjski slog, raziskovalne naloge in 
drugo. Bralna pismenost je v razvojnem načrtu šole v letu  2012. Izvajanje interesne dejavnosti je odvisno od števila 
učencev: če je manj kot 8 učencev se  interesna dejavnost  oz. krožek ne izvaja. Evalvacija in rezultati bodo izvedeni 
v letu 2013. Zmanjšali smo stroške projektov, taborov, šole v naravi in dnevi dejavnosti. 
Ravnatelje je povedal je tudi, da smo opremili učilnice s projektorji in interaktivnimi tablami. Obnovili smo dekliške 
WC-je  v drugem nadstropju.  
Učni uspeh in varnost otrok je bistvo LDN-ja in  Razvojnega načrta šole. 
Materialni pogoji iz tržnega deleža so se zmanjšali, veliko je neplačnikov šolskih položnic. Da bi zmanjšali stroške 
smo pridobili donacije za socialni sklad. Del sredstev je prispevala Pivovarna Union, del sredstev pa prispevajo  
botrstva,  Humanitas,  donacije za avtobus. 
 
Poleg letnega poročila za leto 2012 je ravnatelj Franci Hočevar je seznanil člane sveta šole z evalvacijo ankete za 
starše. Anketo je izpolnilo in vrnilo 160 staršev. V anketi so bila zajeta področja: interesna dejavnost, dnevi 
dejavnosti,  sodelovanje starši – šola,  zdravje in varnost, šola v naravi in tabori, šolska prehrana,  Rezultati ankete 
so spodbudni in bodo kot smernice za nadaljnjo delo na teh področjih, ki so bile zastopane v anketi.  Rezultati ankete 
in evalvacija le te  so priloga zapisnika.  
Sklep 5.  Svet šole   z osmimi glasovi sprejme Letno poročilo OŠ Spodnja Šiška za poslovno leto 2012. 

 
K6. Finančno poročilo za poslovno leto 2012 in potrditev predloga za odpis terjatev je pripravila in 
predstavila računovodkinja gospa Meta Janež. Finančno poročilo za poslovno leto 2012 so prejeli vsi člani 
sveta šole kot gradivo z elektronsko pošto. Finančno poročilo sestavljajo prihodki in odhodki za koledarsko 
leto 2012. S 1. junijem je sprejet zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je posegel v naše plače, zmanjšal 
sredstva za materialne stroške. Izobraževanje in drugo. Prihodki šole prejmemo iz ministrstva, mestne 
občine, najemnin ter prihodki kuhinje. Odhodki pa so stroški poslovanja: za plače, materialni stroški, stroški 
vzdrževanja, za izobraževanje. MOL financira elektriko, ogrevanje, vodo in varovanje do višine določene v 
finančnem načrtu. Varovanje od septembra oz. oktobra krijemo sami. 
Zmanjšala so se sredstva za obnovo šole. Lani je bila izvedena II. faza obnove sanitarij, III. faza –pritličje 
pa je na vrsti za obnovo letos. 
Iz naslova najemnin so prihodki spet manjši, kajti komercialni najem telovadnice je skoraj nemogoč, zaradi 
zasedbe klubov, ki kandidirajo preko razpisa MOL, čeprav deleža teh najemnin s strani MOL-a nismo 
prejeli že tri leta. Vedno večji problem so ne plačevanje položnic za šolsko prehrano. Sodne izterjave so 
odvijajo zelo počasi, nastajajo dodatni stroški zaradi dodatnih poizvedb. Predlog inventurne komisije je, da 
se odpišejo neizterljive terjatve v znesku 799,34 € . 
Težave, ki nastajajo, rešujemo sproti. Koledarsko leto 2012 smo zaključili pozitivno s presežkom  
8.800,00 €. Po posvetu z ravnateljem je predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov tekočega leta: 
sredstva v višini 5.000 € namenijo: 2.000 €  za ureditev stranskega vhoda, 1.500,00 € za ureditev strehe 
nad glavnim vhodom, 1.500 € se nameni za socialni sklad. Presežek iz preteklih let 5.000€ pa se nameni 
za brušenje in lakiranje parketa in pleskanje učilnic.   
Sklep 6:  Svet šole sprejeme z 8 glasovi finančno poročilo za leto 2012. 
 
Sklep 6/1: Svet šole potrdi z osmimi glasovi predlog za odpis terjatev v višini 799,34 €. 



 
Sklep 6/2: Svet šole z osmimi glasovi sprejeme, da se presežek iz leta 2012 v znesku  5.000,00 € porabi: 
2.000,00 € za ureditev stranskega vhoda, 1.500,00 € za ureditev strehe nad glavnim vhodom, 1.500,00 € se 
nameni za šolski socialni sklad in presežek iz preteklih let v višini  5.000,00 € se nameni za brušenje in 
lakiranje parketa in  pleskanje učilnic.       
 

K7: Potrditev finančnega načrta MOL za leto 2013/2014 je pripravila in opravila predstavitev gospa Meta 
Janež računovodkinja. Načrt je narejen na podlagi osnutka ter odobrenih sredstev MOL. Načrt vsebuje 
sredstva za plače, materialni stroški za tekoče poslovanje, za investicijsko vzdrževanje. Za varovanje smo 
dobili ½ manj sredstev. V letu 2013 imamo odobreno obnovo zadnje faze sanitarij v starem delu šole. Leto 
2014 je na vrsti obnova podstrešja OŠ Spodnja Šiška ter priprava projekta obnove šolske kuhinje.   
Sklep 7: Svet šole  je z osmimi glasovi potrdil finančni načrt MOL za šolsko leto 2013/2014. 
 
K8. Razno. 
Ravnatelj Franci Hočevar je prosil člane Sveta šole, da del lastnih sredstev namenimo za izplačilo učitelja, 
kateri bo nadomestil učiteljico, ki odhaja  najprej za en teden na bolniški dopust, nadaljuje pa s porodniškim 
dopustom.  
Sklep 8: Svet šole je potrdil s sedmimi glasovi predlog ravnatelja Francija Hočevarja, da se  izvrši plačilo iz  
lastnih sredstev za plačilo učitelja, ki bo nadomestil učiteljico, ki gre za en teden na bolniški dopust, nato pa 
na porodniški dopust. 

En član se je vzdržal glasovanja.  
 
Sklep 9: Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja.  
Sindikalna zaupnica Lota Gasser, tajnica Marijana Debevec in računovodkinja Meta Janež  smo pri tej točki 
zapustile sejo.  

Predsednica sveta šole Nina Bradić predlaga, da je v začetni fazi ocenjevanja delovne uspešnosti prisoten 
tudi gospod ravnatelj Franci Hočevar, ki bo lahko podal dodatne obrazložitve oziroma odgovore na 
morebitna vprašanja.. 
Predsednica sveta šole da na glasovanje članom sveta šole predlog, da je v začetni fazi ocenjevanja 
delovne uspešnosti prisoten tudi gospod Hočevar (ravnatelj). 
Sklep 10: Svet šole  z osmimi glasovi soglaša, da je v začetni fazi ocenjevanja prisoten tudi gospod 
ravnatelj Franci Hočevar.    
Za ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja smo prejeli okrožnico pristojnega ministrstva, kjer so 
navedena navodila in predlagani kriteriji ocenjevanja. Predsednica sveta šole predstavi obe okrožnici 
pristojnega ministrstva in članom predstavi predlagane kriterije ocenjevanja.  
Kriteriji ocenjevanja so razdeljeni v štiri skupine: realizacija programa, kakovost izvedbe programa, 
razvojna naravnanost zavoda in zagotavljanje materialnih pogojev.  
Predsednica sveta šole je prebrala priporočila MIZKŠ o ocenjevanju delovne uspešnosti. Po pregledu 
kriterijev gospod Marko Kosmač vpraša gospoda ravnatelja, zakaj meni, da je v preteklem letu nekaj 
posameznikov izstopalo v kolektivu. Gospod ravnatelj mu pojasni, da gre v veliki meri za osebnostne 
značilnosti posameznikov. To so posamezniki, ki prevzamejo določene odgovornosti (npr. vodenje 
projektov), dodatne naloge in jih opravijo v skladu z navodili ravnatelja. Ravnatelj pojasni, da gre na nek 
način za podporo njemu pri realizaciji dodatnih nalog.  
Gospod ravnatelj po pojasnilih zapusti sejo sveta šole.  
Predsednica sveta šole Nina Bradić da na glasovanje delovno uspešnost ravnatelja.  
Sklep 11: Svet šole  z osmimi glasovi  sprejme  100 % delovno uspešnost ravnatelja.  
Predsednica Sveta šole je sejo zaključila ob 20.50 uri.  
 



 
V Ljubljani, 15. 2. 2013 
 
 
   Zapisala:                                                                                                Predsednica Sveta šo le: 
 Marijana Debevec                                                                                              Nina Bradić                     
 
Priloge: 

 rezultati ankete za starše, 

 evalvacija ankete za starše. 


