
 

Osnovna šola Spodnja Šiška 

Gasilska 17, Ljubljana 

Slovenija 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 DNE 25. 9. 2014 OB 18.00 URI 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

PRISOTNI ČLANI SVETA ŠOLE: Nina Bradić, Tanja Strojan, Tina Strnad Rot,  Katja Plos, Boris 

Maljevec,  Goran Ivetić, Dominik S. Černjak. 

OSTALI PRISOTNI:  Lota Gasser – sindikalna zaupnica, Franci Hočevar – ravnatelj, Marijana Debevec 

– tajnica.  

ODSOTNI: Simon Slonjšak (Priloga k zapisniku je podpisana lista prisotnosti). 

Sejo je vodila predsednica sveta šole Nina Bradić. Pozdravila je navzoče. Ugotovila je, da je prisotnih 

sedem članov Sveta šole.  

SKLEP: Svet šole je s prisotnimi sedmimi člani sklepčen. 

K1. Predsednica sveta zavoda je predlagala spremembo dnevnega reda, pred pričetkom seje je prejela 

odstopno izjavo gospe Karin Okorn.  Predlagala je, da se pregledajo sklepi  zapisnika 8. seje in 

zapisnika 1. dopisne seje;  odstopno izjavo ga. Karin Okorn; Letno poročilo o realizaciji LDN za šolsko 

leto 2013/2014; LDN za šolsko leto 2014/2015;  volitve za ravnatelja – uvodne informacije in točka 

razno. 

Predsednica sveta šole je predlagala dnevni red s spremembami in ga dala na glasovanje. 

SKLEP:  Svet šole je popravljen dnevni red potrdil  s sedmimi glasovi. 

K2. Predsednica sveta šole Nina Bradić je prebrala sklepe 8. seje, ki je bila v juniju 2014. Pripomb ni 

bilo, zato je zapisnik 8. seje dala na glasovanje. 

SKLEP: Svet šole je s sedmimi glasovi sprejel zapisnik 8. seje, ki je potekala v juniju 2014.   

K3. Zapisnik 1. dopisne seje sveta šole je potekala po elektronski pošti. Nina Bradić predsednica sveta 

šole je prebrala sklepe 1. dopisne seje v šolskem letu 2014/2015 in dala zapisnik na glasovanje. 

Pripomb ni bilo. 

SKLEP: Svet šole je s sedmimi glasovi sprejel zapisnik 1. dopisne seje. 

K4. V ponedeljek 22. 9. 2014 je predsednica sveta šole prejela odstopno izjavo gospe Karin Okorn, ki 

zaradi osebnih razlogov odstopila kot članica sveta šole. O tem govori 19., 20., 21., in 22. člen 

poslovnika sveta šole, ki od predsednika sveta šole zahteva, da v roku 30 dneh obvesti svet staršev o 



prenehanju mandata člana.  Zaprosi za volitve in izvolitev novega člana. V skladu z 9. členom 

poslovnika sveta staršev prvo sejo v tekočem letu skliče ravnatelj šole, zato ga je predsednica sveta 

šole obvestila o prenehanju mandata gospe Karin  Okorn in ga zaprosila za izvedbo volitev za novega  

člana sveta staršev v svet šole. Ravnatelj je sklical  1. sejo sveta staršev  v šolskem letu  2014/2015 v 

torek 23. 9. 2014. Na seji so izvedli volitve in izvolili gospoda Simona Slonjšaka za  predstavnika sveta 

staršev v svet šole. Gospod Simon Slonjšak je prejel vabilo z gradivom na 1. sejo sveta šole.  

K5. Letno poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2013 /2014. Predstavil  ga  je gospod ravnatelj  Franci 

Hočevar. 

Ravnatelj je povedal, da so bili vsi zastavljeni projekti realizirani, razen projekta Gremo v gledališče,  ki 

je bil načrtovan  v OPB. Iztekla sta se projekta Comenius in Učenje učenja v delu izobraževanja 

učiteljev. Izvedli smo dve prireditvi, ki sta bili dobrodelni in zbrali 1.323,18€. Realizacija pouka je bila 

uspešna, to je nad 95 %. Aktivi so večkrat imeli intenzivna srečanja. Rezultati NPZ v 6. razredu so bili 

visoko nad povprečjem, v 9. razredu pa glede na ocene boljši od pričakovanj. Tekmovanj je bilo 

izvedenih 39. Učenci se niso udeležili tekmovanje iz prve pomoči, so pa opravili tečaj iz prve pomoči. 

Sklad 1,7€ je plačevalo med 291 in 317 staršev. Priliv je 5044,80 €. Pokrit  je primanjkljaj iz preteklosti 

(nabava IKT opreme), na računu je še 2476,40 €. Nabavili smo nove rekvizite  pri športu.  Na socialni 

sklad je prispelo 29 prošenj, ena vloga je bila zavrnjena. Na dan 31. 8. 2014 je na skladu še 3648,23€. 

Strokovni delavci opravili 22 ur skupnega izobraževanja. Opravljenih je bilo še 28 individualnih 

izobraževanj. Sodelovanje z okoljem je delovalo na zastavljenih  področjih.   Imamo novo spletno stran, 

ki je redno ažurirana, zamenjava vseh operacijskih sistemov, skrb za IKT, … V knjižnici smo nabavili 

270 knjig. 85 knjig smo dobili v dar. V kuhinji nam je uspeli obdržati stalne odjemalce. Na mesec je bilo 

v povprečju 11.000 kosil in 6 do 7.000 malic.  Ga. Irena Lukić se je vrnila s porodniškega dopusta – 

svetovalna služba teče po ustaljenem redu. Pri tehničnem kadru je zaradi bolniških odsotnosti hišnika in 

čistilk zahteva po prerazporejanju kadra.         

SKLEP: Svet šole soglaša s sedmimi glasovi OŠ Spodnja Šiška z letnim poročilo o realizaciji 

LDN za šolsko leto 2013/2014. 

K6. Naslednjo točko je predstavil ravnatelj Franci Hočevar – letni delovni načrt za šolsko leto 

2014/2015.  

Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015 so vsi člani sveta šole prejeli v elektronski obliki ali v pisni 

obliki. Predsednica Sveta šole Nina Bradić je po končani prestavitvi odprla razpravo. 

Pripomb s strani članov Sveta šole ni bilo, zato je dala letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015 na 

glasovanje.      

SKLEP: Svet šole sprejme in potrdi  s sedmimi glasovi letni delovni načrt za šolsko leto 

2014/2015. 

K7. Volitve ravnatelja – informacije. 

Predsednica sveta šole Nina Bradić je svet šole seznanila, da ravnatelju Franciju Hočevarju poteče 

mandat 31. 8. 2015.  Potrebno bo imenovati 3-člansko komisijo za izvedbo celotnega  postopka 

imenovanja novega ravnatelja. Postopek naj bi bil izveden v roku 6 mesecev.(Predvidoma do konca 



maja).  Med pripravo postopka bosta sodelovali Nina Bradić in Tanja Strojan. Na januarski seji se bo 

imenovala 3-članska komisija za izvedbo postopka za imenovanja novega ravnatelja. Razpis bo 

predvidoma objavljen v Uradnem listu in  Delu. Predstavitev kandidatov UZ, svetu zavoda in svetu 

staršev bo v marcu. Aprila naj bi izvedli glasovanje; maja pa bi zaključili s postopki.    

8. Razno. 

Ravnatelj je pojasnil,  da  je MOL zmanjšal število ur za sofinanciranje športa.  IZ MOL-a smo lani prvič 

dobili sorazmerni delež za najemnino za telovadnico, ki jo uporabljajo ŠD za izvajanje svojih aktivnosti s 

strani MOL-a. Določena ŠD bi imeli več ur za svoje aktivnosti kot jih je odobril MOL. Ravnatelj Franci 

Hočevar predlaga, da jim ponudimo še dodatne ure, ki bi bila za naše otroke – OŠ Spodnja Šiška 

brezplačne do 17.00 ure in se  da se ŠD ne zaračunava najemnina. 

SKLEP: Svet šole s 7 glasovi sprejeme sklep, da se za učence OŠ Spodnja Šiška izvajajo 

dejavnosti  športa do 17.00 ure brezplačno.    

Ravnatelj Franci Hočevar je pojasnil, da bo zaradi daljše bolniške odsotnosti učiteljice potrebna 

nadomestna učiteljica – začetnica. Pojasnil je, da bi  bilo potrebno za pokritje njene plače iz naslova 

tržnega deleža, dokler ne  pridobimo soglasje iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.   

SKLEP: Svet šole s 7 glasovi potrdi, da je plača nadomestne učiteljice iz naslova tržnega delež 

do pridobitve soglasja z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  

Predstavnica Tina Strand Rot je opozorila na nesrečo na nezavarovanem železniškem prehodu, ki se 

prečka do ŽAK-a. Zastavila je vprašanje, kaj storiti, da bi se ta železniški prehod uredil, da bi bil varen 

za otroke in odrasle, ki prečkajo prehod. G. Černjak je odgovoril, da bi uradni dopis naslovili na g. 

Boštjana Korena – Slovenske železnice.     

G. Maljevec  je zastavil več vprašanj. Ali mora učitelj zagotoviti gradivo učencem, ki manjkajo. Ravnatelj 

pojasni, da se učenci, ki manjkajo  obrnejo na učitelja za gradivo, manjkajočo snov prepišejo in uredijo. 

Učitelj učencu ponudi , kadar je to potrebno. Vzgojno je, da učenec čuti odgovornost, da ima urejene 

stvari.  

Postavil je vprašanje glede predmeta, kjer da so slabe ocene in da je predmet manj priljubljen. Da 

učiteljica nima pravega pristopa do učencev.  Ravnatelj je pojasnil, da se je stanje izboljšalo.  

Glede tekmovanj pa ima pripombo, da so potrebne priprave na tekmovanje, tako pri športu kot pri drugih 

predmetih za tekmovanje. Zanimalo ga je, zakaj so šli učenci na športno tekmovanje nepripravljeni.  

Potrebne so kvalitetne priprave. Ravnatelj je pojasnil, da so opisi tekmovanj (t. i. protokol tekmovanj) in 

pristop do gradiv objavljena na spletu.  Pojasnil je tudi, da bo 14. ali 15. 10. 2014 izveden šolski kros.  

Naslednja seja sveta šole je predvidena v drugi polovici januarja 2015. 

Zaključek ob 20.10 uri. 

Zapisnik napisala:  Marijana Debevec 

      Predsednica sveta šole: Nina Bradić  


