
 

 

Osnovna šola Spodnja Šiška 

Gasilska 17, Ljubljana 

Slovenija 

 

Št.: 900-/2016 

 

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA ŠOLE DNE 30. 5. 2016 ob 18.00 uri V ŠOLSKI KNJIŽNICI  

PRISOTNI ČLANI SVETA ŠOLE: Nina Bradić, Tanja Strojan, Stanko Cankar, Tina Rot, Aleš Napast, Goran 

Ivetić, Dominik S. Černjak, Boris Maljevec, Katja Plos   

ODSOTNI ČLANI SVETA ŠOLE: Marko Kosmač, Simon Slonjšak 

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

K1. Sejo je vodila predsednica sveta šole Nina Bradić. Pozdravila je navzoče, pregledala je listo 

prisotnosti. Ugotovila je, da je prisotnih 7 članov sveta šole. 

SKLEP: Svet šole je s prisotnimi 7 člani sklepčen. 

Predsednica sveta šole je prebrala predlagani dnevni red in ga dala v potrditev članom sveta šole. 

SKLEP: Svet šole je s 7 glasovi potrdil predlagani dnevni red.     

K2. Potrditev zapisnika 3. seje sveta šole v  šol. letu 2015/2016, z dne 24. 2. 2016. Zapisnik je bil 

poslan vsem članom sveta šole po elektronski pošti. Predsednica sveta šole Nina Bradić, je prebrala 

sklepe zapisnika 3. seje sveta šole. Pripomb ni bilo, zato je dala zapisnik 3. seje sveta šole na 

glasovanje.   

SKLEP: Svet šole je s 7 glasovi sprejel zapisnik 3. seje sveta šole za šolsko leto 2015/2016. 

K3. Kadrovski načrt za šolsko leto 2016/2017 je predstavil ravnatelj Franci Hočevar. Povedal je, da je v 

letošnjem šolskem letu v šolo vpisanih 419 učencev, naslednje šolsko leto naj bi jih bilo najmanj 458. 

Glede na predvidevanja o številu vpisanih učencev, je ravnatelj že pripravil razvid del za naslednje 

šolsko leto, ki ga bo v kratkem predstavil učiteljskemu zboru. Predvidenih je tudi 9 oddelkov 

podaljšanega bivanja.  

Ob 18.10 prideta na sejo sveta šole Dominik S. Černjak in Boris Maljevec. 



Ravnatelj je predstavil potrebe po dodatnih zaposlitvah. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport nam mora posredovati še število ur, ki jih bomo imeli na voljo za organizacijo podaljšanega 

bivanja. Ker zaenkrat šola teh podatkov še nima, svet šole kadrovskega načrta ne bo potrjeval. Potrdil 

ga bo na korespondenčni seji.  

Dominik S. Černjak je vprašal, do kdaj bo predvidoma potekalo dežurno varstvo. Ravnatelj mu je 

odgovoril, da je podaljšano bivanje zaenkrat še neznanka. Odvisno je od števila prijavljenih otrok. 

Ministrstvo običajno krije 5 ur podaljšanega bivanja na oddelek, in sicer od 12.00 – 15.25. Dežurno 

varstvo se krije iz nadstandarda. Želja je, da bi dežurno varstvo potekalo vsaj do 16.30. ure. 

SKLEP: Člani sveta šole so bili seznanjeni s kadrovskim načrtom za šolsko leto 2016/2017. 

Predsednica sveta šole Nina Bradić je povedala, da članom sveta šole 3. 10. 2016 poteče mandat. Po 

veljavni zakonodaji je potrebno razpisati nove volitve največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom 

mandata. 21 dni od objave sklepa o razpisu volitev se lahko predložijo kandidature. Postopek 

imenovanja novih članov vodi volilna komisija.  

Šolska volilna komisija mora imeti 3 člane in 3 namestnike. Ker je v volilni komisiji en član premalo, ga 

morajo na prvi pedagoški seji določiti.  

SKLEP: Svet šole bo člane volilne komisije potrdil na korespondenčni seji.  Na korespondenčni seji 

bo svet šole glasoval tudi o razpisu volitev za nove člane sveta šole OŠ Spodnja Šiška. 

K4. Razno 

Pod to točko ni bilo razprave. 

Predsednica sveta šole je sejo sveta šole zaključila ob 18. 40.  

 

V Ljubljani, 1. 6. 2016 

Zapisala: Katja Plos                                                                      Predsednica sveta šole:  

                                            Nina Bradić 

 


