
 

 

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, ki je bila 21. 5. 2012 v prostorih zbornice Osnovne šole 

Sp. Šiška 

 

Prisotni: g. Jani Zupan, g. Pia Winter, ga. Karin Okorn, ga. Nives Bencina, ga. Petrič Mateja, 

g. Marko Repouš, g. Aleš Arko, ga. Milena Lebar, g. Matjaž Mušič, ga. Nada Bele, ga. Vesna 

Obid, g. Luciano Sinčič, ga. Darja Avsec, g. Miro Pušnik, ga. Klara Šimic, g. Milan Šivec. 

Seznam prisotnih je priloga zapisnika. 

 

Uvodoma je predsednica Sveta staršev pozdravila prisotne. 

 

Predlog dnevnega reda in gradiva so bila poslana po pošti, zato je predlagala potrditev 

dnevnega reda. 

 

Predlog dnevnega reda so prisotni soglasno potrdili. 

 

Zapisnik prejšnje seje je objavljen na spletni strani osnovne šole, tako da so si ga starši lahko 

pogledali. 

 

Točka 1 – Potrditev zapisnika prejšnje seje 

Zapisnik prejšnje (izredne) seje so starši soglasno potrdili. 

Ga. Nada Bele je opozorila, da bi  njo dodali na seznam predstavnikov staršev (iz 6.a razreda). 

Njeno namestnico pa bodo še določili naknadno. G. ravnatelj je pojasnil, da to velja v bistvu 

samo za to sejo, ker je zadnja v tem šolskem letu, ob novem šolskem letu pa se bo določilo 

nove predstavnike.  

Predstavnica 6. a je tako Nada Bele, ki je postala predstavnica razreda namesto ge. Mance 

Planinc.  

 

Točka 2 – Predlogi in mnenje o predlogih diferenciacije 

Uvod je podal ravnatelj. Predstavil je predloge za naslednje šolsko leto. Gre za diferenciacijo 

pri predmetih slovenščine, matematike in angleščine. V 4 razredih naj bi prišlo do 

diferenciacije šele od aprila dalje v obsegu ¼ ur. Če v 6 razredu ne bo 33 učencev, bo 

najverjetneje prišlo samo do notranje diferenciacije. V 7. razredu bo nivojski pouk. V 8. – 9. 

razredu pa bo heterogena diferenciacija, torej enako kot do zdaj. Skupine oblikuje učiteljski 

kolektiv.  

 

Člani Sveta staršev so se seznanili s predlogom g. ravnatelja in se s predlaganim strinjali. 

 

Točka 3 – Delovni zvezki za šolsko leto 2012/2013 

G. ravnatelj je pojasnil, zakaj so delovni zvezki za 1. a in 1. b različni. Razlika je v načinu 

delu, ker en razred dela bolj po Montessori vzorcu in zato ne uporabljajo toliko delovnih 

zvezkov. Delovne zvezke predlagajo učitelji. G. ravnatelj je nekaj delovnih zvezkov pri 

učencih preveril, predvsem v smislu, da v kolikor niso v večini izpolnjeni, bi predlagal, da 

niso več obvezni. Pri nekaterih predmetih so bili delovni zvezki manj uporabljeni, zato pri teh 

predmetih delovni zvezki odpadejo.  

Predstavnica 2. razreda je vprašala, zakaj pri matematiki uporabljajo dva delovna zvezka. 

Pojasnjeno je bilo, da pri matematiki delajo zelo veliko nalog in jih res zelo pogosto 

uporabljajo.  



Šola se bo potrudila, da bodo kupili še nekaj dodatnih interaktivnih tabel, ki naj bi prevzele 

vlogo delovnih zvezkov.  

G. ravnatelj je opozoril še na to, da v kolikor starši ne morejo zagotoviti nakupa delovnih 

zvezkov, lahko v začetku šolskega leta zaprosi šolski socialni sklad za pomoč.  

 

Na vprašanje prisotnega je g. ravnatelj pojasnil, kako se šolski socialni sklad polni s sredstvi.  

 

Sklep: Svet staršev potrjuje predlagane delovne zvezke. 

 

Točka 4 – načrtovanje dela za šolsko leto 2012/2012 

Pojasnilo je podal g. ravnatelj. Predvsem jih je skrbelo, kako bo potekalo načrtovanje glede na 

spremembe zakonodaje. Zakonodaja se v tem smislu ni spremenila, tako ostaja normativ v 

razredu 28 učencev.  Na prejšnji seji Sveta staršev je bilo govora o spremembi začetka pouka, 

s tem, da naj ne bi bilo več predur. Vendar, kot zdaj kaže, bo kakšna predura mogla ostati, 

predvsem zaradi koriščenja telovadnice.  Po posvetu z drugimi ravnatelji se kaže rešitev, da bi 

naj se pouk pričel ob 8.15 in ne ob 8h. Ostaja vprašanje, če bi do spremembo prišlo že v 

prihodnjem šolskem letu, zato bi ravnatelj z anketo povprašal vse starše, kaj menijo glede 

spremembe pričetka pouka.  

Ravnatelj je predlagal, da bi se s so spremembo počakalo in razmislilo do naslednjega 

šolskega leta. 

 

Glede šolske publikacije je g. ravnatelj pojasnil, da bi želeli publikacijo v prihodnje objavljati 

samo na spletni strani in ne več v tiskani obliki. Tiskana oblika pa ni več obvezna.  

 

Predstavnik staršev je predlagal, da bi razna obvestila o športnih dnevih, kulturnih dnevih ipd. 

objavljali na spletni strani šole in ne več v papirnati obliki. Za začetek bi poskusili tako, da bi 

učenci dobili obvestilo v papirnati obliki, prav tako pa bi tudi obvestila objavili na spletni 

strani šoli.  

 

Predstavnica staršev je prosila, da bi se na obvestilih za športne dneve, na spodnji del 

obvestila, tudi zapisalo datum in uro, ker je ta podatek naveden samo v zgornjem delu 

obrazca. 

 

G. ravnatelj je povedal, da bo za naslednjo šolsko leto oddal kandidaturo za  Zdrav življenjski 

slog, s katero bi pridobili dodatne ure športne vzgoje.  

 

Učitelji na razredni stopnji ostajajo na istem nivoju kot do sedaj, razen v primeru 4. razreda. 

Pri vseh učiteljih je bila opravljena hospitacija s strani ravnatelja in so na podlagi razgovora z 

njimi ugotovili, da ne bo prišlo do sprememb.  

Ravnatelj bo v prihodnje pregledal izvajanje projektov, ki tečejo na šoli. Nekatere bodo 

skušali odpravit, v kolikor niso prinesli rezultatov, bodo pa se lotili tudi novih.  

Prišlo je do nekaj sprememb Zakona o osnovni šoli. Nekatere spremembe bodo začele veljati 

šele v letu 2013/2014. V 2. razredu se uvaja drugi tuji jezik.  

 

V načrtu je tudi obnova kuhinje, obnova otroškega igrišča. Verjetno bo šola pristopila k 

izolaciji stropov v zgornjih nadstropjih šole. V kratkem pa bo prišlo do obnove nadzornega 

sistema v okolici šole. Še vedno ostaja tudi želja po obnovi stranišč.  

G. ravnatelj je še poročal, da je premalo prijav za planinski tabor, zato bo verjetno tabor 

odpadel. 

 



Predstavnik staršev je prosil, da se bi najprej obravnavalo točko 6, ker mora predčasno 

zapustiti sejo. Prisotni so se s tem strinjali, zato so pričeli točko 6. 

 

Točka 6 – Obravnava pisma očeta učenk naše šole, g. Marjana Tusića 

Predstavnik 1. razreda je pojasnil pismo v imenu g. Marjana Tusića. Pismo smo člani Sveta 

staršev prejeli po pošti. Razgovor je stekel v smeri, ali naj se učni načrti spremenijo zaradi 

predlogov, ki jih je g. Tusić podal v svojem pismu ali ne. Dogovor je, da se učni načrt ne bo 

spreminjal. Glede cenejših oz. brezplačnih dejavnosti se je v preteklosti že razpravljalo na 

sejah Sveta staršev in šola v večini primerov organizira tudi brezplačne dejavnosti, lahko pa 

starši zaprosijo za plačilo dejavnosti iz socialnega sklada šole.  

Na seji je bil tako sprejet sklep: 

Svet staršev se je seznanil s pismom. Mnenje sveta staršev je, da učitelji delajo dobro, da je 

sistem dejavnosti dober in naj se v bodoče opravljajo na enak način kot do sedaj.  

 

Točka 5 – Obravnava in potrditev poslovnika Sveta staršev 

Predlog poslovnika so starši prejeli po pošti. Predlog poslovnika je pravno usklajen, saj ga 

predlaga združenje ravnateljev. Pisne pripombe je podala ga. Peternelj. 

 

V 5. členu, drugi odstavek se beseda »lahko« črta. 

V 13. členu se črta predzadnja alineja.  

 

Sklep: Svet staršev potrjuje in sprejema Poslovnik Sveta staršev z upoštevanjem zgoraj 

navedenih sprememb. Poslovnik se objavi na spletni strani šole.  

 

Točka 7 – Razno 

Ravnatelj je pokazal vzorec naročilnic za delovne zvezke.  

G. Pušnika je zanimalo, kakšni so bili sklepi na zadnji seji sveta zavoda, in sicer v zvezi z 

njegovo pritožbo, ki jo je na kratko obrazložil na zadnji seji sveta staršev. G. ravnatelj je 

pojasnil, da so na seji ugotovili, da predmetna zadeva ni stvar sveta zavoda.  

 

G. Pušnika je zanimalo tudi, če dežurni učenec opravlja dežurstvo preko študentske napotnice. 

G. ravnatelj je pojasnil, da dežurni dela preko študentskega servisa za minimalno plačilo. Ker 

šola ne more več sklepati novih pogodb za taka in podobna dela ter opravljanje del preko 

napotnic, bo v prihodnje potrebno zadevo urediti drugače.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri. 

 

Zapisničarka:      Predsednica Sveta staršev: 

K. Šimic      Karin Okorn 

 

 


