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ZAPISNIK PRVE SEJE SVETA STARŠEV V Š.L. 2016/2017 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2015/2016. 

2. Predstavitev Letnega delovnega načrta 2016/2017. 

3. Volitev predsednika Sveta staršev za š.l. 2016/2017. 

4. Volitev predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Spodnja Šiška. 

5. Sprememba pravil hišnega reda OŠ Spodnja Šiška. 

6. Razno. 

 

Pričetek seje ob 17.04 v knjižnici. Prisotnih je 18 članov Sveta staršev, podpisanih na listi 

prisotnosti, ki je priloga temu zapisniku. Ugotovi se sklepčnost.  

 

1. Ravnatelj uvodoma predstavi Poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2015/2016 in pove, da se 

je večina projektov in aktivnosti na šoli izvedla v skladu z načrtom. Nekaj aktivnosti je bilo 

preloženih glede na vremenske pogoje. Izvedene so bile šolske prireditve (Novoletna prireditev, 

Dnevi odprtih vrat), plavalni tečaji, kolesarski izpit, šole v naravi, kulturni, tehniški, naravoslovni in 

športni dnevi. Obvezni program izkazuje 100% realizacijo v skladu z LDN. 

 

Za tabora v Termah Čatež in na Krvavcu je vsako leto izkazano večje zanimanje, večje je tudi 

število otrok vpisanih v šolo. Letos se prijave za smučarski tabor na Krvavcu zbirajo za učence 2. 

do 5. razreda, iščejo se dodatne možnosti namestitve za več otrok, namestitev bo potekala v dveh ali 

treh domovih, kjer so bodo spremljevalci ustrezno porazdelili.  

 

Na šoli poteka kar nekaj projektov v sodelovanju z različnimi inštituti, nekateri tudi v sodelovanju s 

starši. Projekt Citi-Sense, ki spodbuja merjenje kvalitete zraka v šoli, poteka v sodelovanju z 

Inštitutom Jožef Štefan, predstavljen je bil tudi na Dnevu odprtih vrat. Šola sodeluje tudi z Elektro 

inštitutom Milana Vidmarja, Šolo za ravnatelje, projekti bralne pismenosti, eko šole ter drugimi 

projekti. V letošnjem letu na šoli potekajo tudi štirje novi projekti, eTwinning, Green city, Design 

change ter projekt digitalne pismenosti v sodelovanju s Studiem Tibor, ki bo olajšal delo in 

omogočil dostop do vsebin raziskovalnih nalog na spletnih straneh. Med seboj se povezujejo tudi 

projekt zdrave šole in varne rabe interneta.  

 

V preteklem šolskem letu so učenci izdelali 30 raziskovalnih nalog, nekatere so bile tudi nagrajene. 

Zaznati je bilo porast števila popravnih izpitov (18) in negativnih ocen ob koncu šolskega leta, 

nekoliko nižje so bile tudi ocene pri NPZ-ju. Nekoliko več je bilo izostankov učencev od pouka. 

Podrobnejši vpogled pokaže, da izostanki od pouka niso bili povezani z negativnimi ocenami ob 

koncu šolskega leta. Negativne ocene so večinoma prejeli učenci, ki sicer potrebujejo več učne 

pomoči in težje sledijo pouku; med njimi je nekaj učencev, ki prihajajo iz drugega okolja in jim je 



 

 

nepoznavanje jezika velika ovira pri učenju. Največ negativnih ocen je bilo podeljenih pri 

predmetih, ki so za učence težji, to so slovenski jezik, matematika in angleščina.  

 

2. V nadaljevanju ravnatelj predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017. Letošnje šolsko 

leto zaznamuje povečan vpis učencev v prve razrede. Število obrokov hrane se je povečalo na 1450, 

potrebna je dodatna pomoč v kuhinji. V finančnem načrtu za leto 2016/17 je načrtovan začetek 

postopka za obnovo šolske kuhinje, preureditev hišniškega stanovanja v dodatne prostore glede na 

potrebe šole ob povečanem vpisu, ureditev učilnice za kemijo in fiziko, redno vzdrževanje stavbe, 

infrastrukture in igrišč ter temeljito obnovo podlage na velikem športnem igrišču. Predvidena je 

nabava nove opreme pri predmetu kemija ter v računalniški učilnici. Vsi razredi že imajo 

interaktivne table, glede njihove uporabe pa je bilo za vse učitelje izvedeno izobraževanje. Nov 

razvojni načrt poteka tudi v sodelovanju s Šolo za ravnatelje in skupino ravnateljev za 

samoevalvacijo.  

 

Ravnatelj dalje izpostavi problem zagotavljanja organiziranega podaljšanega bivanja (OPB) od 1. 

do 5. razreda. Vse šole imajo to težavo, saj je resorno ministrstvo dalo premalo ur na razpolago kot 

pa je skupin podaljšanega bivanja. Ministrstvo je menilo, da lahko na račun dodatnih izbirnih 

predmetov zagotovi manj ur podaljšanega bivanja, vendar se v praksi to ne izide. Rešitev bi lahko 

bila plačljivo varstvo po 16.30. uri. Sicer se nekaj dodatnih ur v sklopu zagotavljanja OPB krije iz 

naslova nadstandarda. Nadstandard v šolskem letu 2016/17 zagotavlja MOL z dodelitvijo 1, 60 

delovnega mesta. V šolskem letu 2016/17 se iz tega naslova izvaja dodatni učitelj v prvem razredu, 

dodatni učitelj športa na predmetni stopnji ter deloma pri organizaciji OPB in dežurnega varstva v 

popoldanskem času.  

 

V nadaljevanju člani Sveta staršev pohvalijo izvedbo predstave za prvošolčke na prvi šolski dan. 

Obenem izpostavijo, da se je pred začetkom pouka na prvi šolski dan naredila velika gneča pred  

vhodom v šolo, saj so se tam zbrali vsi učenci, skupaj z njihovimi starši, ter čakali na povabilo 

učiteljic, da lahko gredo v razrede. Starši predlagajo za naslednje leto, da gredo učenci lahko v 

svoje razrede, namesto da vsi čakajo pred šolo. Ravnatelj pove, da bo prihodnje leto to drugače 

organizirano in se bodo učenci lahko zbrali v posameznih razredih. V nadaljevanju ravnatelj še 

pove, da bo letošnja novoletna prireditev najverjetneje razdeljena na dva dela, in sicer posebej za 

prvo triado in posebje za višje razrede. Višji vpis otrok na šolo namreč pomeni tudi večje število 

staršev in obiskovalcev novoletne prireditve, šolska telovadnica pa ne more več sprejeti tolikšnega 

števila obiskovalcev. 

 

V nadaljevanju članica Sveta staršev povpraša kako je z izvajanjem angleščine pri 3. razredih. S 

strani staršev je bila dana pobuda, da se organizira kot interesna dejavnost. Ravnatelj pove, da bo  

šola organizirala učenje angleščine tudi za 3. razrede, in sicer v primeru dodatnih ur kot 

nadstandardno dejavnost, v nasprotnem primeru pa se bo izvedla kot interesna dejavnost. 

 

3. Seja Sveta staršev se nadaljuje s seznanitvijo s spremembami hišnega oz. šolskega reda, ki so na 

novo opredeljena, potrjuje jih Svet šole. Ravnatelj poudari, da sankcije niso nikjer težje oz. hujše 

kot pri prejšnjem pravilniku. Natančneje so opredeljeni postopki v primeru kršitev in odločanje  

tričlanske komisije v primeru težjih kršitev. Pred tem je veljal pravilnik, ki je bil enoten za vse šole, 

vendar ni vseboval dovolj natančnih določb, zlasti glede postopkov. Zaradi lukenj v določbah 

postopka izdaje opomina je kdaj prišlo tudi do tega, da kakšen opomin ni bil izdan.  

 

Šolski red nadalje opredeljuje posamezne dolžnosti, načine zagotavljanja varnosti na šoli, dežurstva, 

naloge reditelja, obnašanje med poukom, primerna oblačila in obutev, uporabo mobilnih telefonov, 

itd.. V prilogi A šolskega reda so opredeljene posamezne kršitve ter razmejitev med lažjimi in 

težjimi kršitvami (npr. glede na število neopravičenih ur).  Predvidena sankcija v primeru, ko učitelj 

zasači učenca, ki prepisuje, je negativna ocena. Izostanke je treba sporočiti najpozneje v 5 dneh, 



 

 

lahko v elektronski obliki, po e-mailu ali po e-Asistentu. Vsi učenci se bodo seznanili s pravilnikom 

na razredni uri. 

 

4. Seja se nadaljuje z izvolitvijo predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2016/2017. Na predlog 

članov Sveta staršev sta predlagani kandidatki kot doslej. Glasovanje se izvede javno z dvigom rok. 

Člani Sveta staršev soglasno z dvigom rok potrdijo mandat presednici Sveta staršev ge. Ireni 

Tomažin ter njeni namestnici ge. Mojci Furlan Rejc. 

 

5. Seja se nadaljuje z imenovanjem predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo. G. Napast se 

strinja,  da nadaljuje mandat v pritožbeni komisiji. Ga. Furlan Rejc se strinja z imenovanjem v  

pritožbeno komisijo. 

 

Sejo zapusti članica Sveta staršev. Prisotnih je še 17 članov Sveta staršev. 

 

6. Seja se nadaljuje z volitvami predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Spodnja Šiška (v 

nadaljevanju Svet VIZ). Člani Sveta staršev v izvolitev predlagajo 4 kandidate, to je g. Napasta, g. 

Dominka, go. Stupica in go. Kukar. Predlagani kandidati priložijo svoje pisne izjave, da se s 

kandidaturo strinjajo. 

 

Za namen izvedbe volitev predstavnika staršev v Svet VIZ se oblikuje volilna komisija, ki jo 

sestavljajo Neja Samar Brenčič, Bor Hojs in predsednica komisije Karin Okorn. 

 

Pripravijo se glasovnice s seznamom kandidatov po abecednem redu. Razdeli se 17 glasovnic 

prisotnim članom Sveta staršev. Izvede se tajno pisno glasovanje. Člani volilne komisije preštejejo 

glasovnice in preverijo njihovo veljavnost - 16 glasovnic je bilo veljavnih, 1 neveljavna. Največ 

glasov je prejel Aleš Napast, in sicer 5 glasov, po 4 glasove sta prejela Barbara Kukar in Valentin 

Dominko, 3 glasove je prejela Nika Stupica. Za predstavnike staršev s Svetu VIZ so imenovani Aleš 

Napast, Barbara Kukar in Valentin Dominko. Izpolnjene glasovnice in zapisnik volilne komisije so 

priloga tega zapisnika. 

 

7. Seja se nadaljuje s točko Razno. Članica Sveta staršev izpostavi problem nevarne šolske poti, 

zlasti v predelu Milčinskega ulice, Goriške ulice, Černetove in Drenikove ulice. Na tej poti je kar 

nekaj točk, ki so zelo nepregledne in nevarne - tudi za odraslo osebo, kaj šele za otroka, ki je manjši 

in ranljivejši v prometu. Pove, da bi bilo smiselno postaviti dodatne ležeče policaje na posameznih 

križiščih, ki bi spodbudili voznike k previdnejši in pozornejši vožnji. Pri prehodu za pešče na 

Goriški ulici, ob prečkanju nezavarovanega železniškega prehoda, pa bi bilo smiselno porezati oz. 

odstraniti del žive meje, ki onemogoča pregled na cesto ter hrati zastira pogled na pešče in 

kolesarje, ki čakajo, da varno prečkajo cesto na prehodu za pešce. Nemogoče je, da jih vozniki, ki 

pripeljejo po Goriški ulici, pravočasno opazijo - zlasti takrat, kadar je živa meja močno zaraščena.  

 

Ravnatelj pove, da so bili nevarni odseki šolske poti ter konkretni predlogi za spremembe že večkrat 

poslane oz. posredovane pristojnim službam. Žal domnevamo da MOL deluje po načelu nujnih 

prioritet, takšnih problematičnih odsekov pa je na področju MOL zelo veliko. Sklep je, da šola 

skupaj s Svetom staršev ponovno pozove pristojne (MOL, SŽ) k ureditvi nevarnih točk. 

Na območju šole je še en nevarnejši odsek na Medvedovi ulici, kjer zunanja sedišča tamkajšnjega 

lokala zasedajo večji del pločnika in onemogočajo uporabo pločnika učencem, ki gredo popoldne 

sami iz šole. V zvezi s tem se je angažirala inšpekcija, ki redno preverja, ali je prehod omogočen.  

 

Članica Sveta staršev v nadaljevanju povpraša, kaj storiti v primeru kraje na šoli. Ravnatelj razloži, 

da naj otrok v takšnem primeru pride povedat v tajništvo in se zadeva razišče, kaj se je zgodilo. Pri 

tem so v pomoč tudi posnetki s kamere. Ena kamera je nameščena tudi v prizidku, kjer se 

najpogosteje kaj zgodi.  



 

 

 

Člani Sveta staršev v nadaljevanju izpostavijo časovni vidik roditeljskih sestankov, ki za vse razrede 

na razredni stopnji potekajo istočasno. Kar nekaj je staršev, ki imajo dva otroka na razredni stopnji 

in bi se želeli udeležiti roditeljskih sestankov obeh otrok. Ponavadi se morata v ta namen angažirati 

oba starša hkrati, tako nastane še izziv glede organizacije varstva otrok. Ravnatelj pove, da bo z 

učiteljskim zborom predlog o drugačni časovni organizaciji roditeljskih sestankih preučil. 

 

Zaključek seje ob 19.45. 

 

Zapisnik zapisala: Irena Tomažin 

 

Priloga: 

- Lista prisotnosti članov Sveta staršev 

- Zapisnik volilne komisije o volitvah predstavnikov staršev v Svet VIZ  

- Glasovnice 

- Pisna soglasja h kandidaturi v Svet VIZ 

 

 

 


