
1 
 

Zapisnik 1. sestanka sveta staršev OŠ Milana Šuštaršiča z dne 23.9.2014 

Prisotni: 

 Učiteljski zbor: ga. Irena Kodrič (ravnateljica), g. Franc Renko (pomočnik ravnateljice), ga. mag. Nataša 
Pozderec Intihar, ga. Nataša Škrjanc Strnad, ga. Barbara Može, ga. Jasna Belak  Ožbolt, ga. Marinka 
Kozlevčar in ga. Marjetka Remžgar (vodja šolske prehrane) 

 Predstavniki razredov: ga. Špela Zalar (1.a), g. Jan Uderman (1.b, namestnik), ga. Petra Jehart (1.c), g. 
Janez Klobčar (2.a), ga. Mateja Pogorelc (2.b), ga. Ana Simnovčič (2.c), ga. Anita Pirc (3.a), ga. Tina 
Žvegelj (3.b, namestnica), ga. Petra Krajnc (4.a), g. Branko Zver (4.b), g. Uroš Smiljič (5.b), ga. Gordana 
Gliha (6.a), ga. Alenka Žgajnar (6.b), g. Andrej Stajič (7.a), ga. Alijana Miklič (7.b), g. Primož Mušič  (8.a), 
ga. Dijana Hatič (8.b), ga. Katja Zabukovec Kerin (9.a) in ga. Nataša Turšič (9.b)  

 

Opravičeno odsotni: ga. Majda Keuc, g. Denis Šturm; ga. Leonida Brumen 

Neopravičeno odsotni: predstavnik (5.a) 

Sestanek se je začel ob 17. uri v šolski knjižnici. 

Dnevni red: 
1. Pozdrav ravnateljice  
2. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev 
3. Poročilo o delu za šolsko leto 2013/14 
4. Plan dela za šolsko leto 2014/15 
5. Črta samostojnosti (predlog 2.a) 
6. Poročilo o delovanju sveta staršev ljubljanskih osnovnih šol  
7. Pobude in mnenja staršev 

 
ad.2. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev 
Podana je pobuda staršev, da je predsednik g. Uroš Smiljič in njegova namestnica ga. Nataša Turšič. 
 
Dogovorjeno je bilo, da zapisnik vodi ga. Gordana Gliha. 
 
Sklep 1: Svet staršev soglasno potrdil izvolitev g. Uroša Smiljiča za predsednka sveta staršev ter ga. 
Natašo Turšič za namestnico. 
 
Sejo začne voditi novo izvoljeni predsednik.  
 
V nadaljevanju je bil na pobudo predstavnika 2.a dnevni red dopolnjen s točko 5. Črta samostojnosti. 
 
Sklep 2: Dnevni red se dopolni s točko 5. Črta samostojnosti. 
 
ad. 3 – 4.  Poročilo o o delu za šolsko leto 2013/14 in Plan dela za šolsko leto 2014/15 
 
Ravnateljica je podala poročilo o delu za šolsko leto 2013/14. Ravnateljica je povedala, da so učenci v 
zadnjem ocenjevalnem obdobju dosegli dobre rezultate in da so šolsko leto uspešno zaključeno. Nekaj 
učencev ni - napredovalo v naslednji razred (starši so seznanjeni). Predstavljene so bile povprečne ocene 
posameznih razredov. Podana je bila analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja za 6. in 9. razred. 
Učenci so dosegli dobre rezultate, saj le ti presegajo državno povprečje.  
 

Razred SLO ANG MAT GLASBA 

6 67,89 (RS 62,10) 60,30 (RS 48,30) 70,56 (RS 62,47) / 

9 72,04 (RS 55,07) -)ni ANG v 9. r 61,57 (RS 53,39) 72,21 (RS 68,97) 
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V šoli se izvajajo investicijska oziroma vzdrževalna dela v obliki zamenjave oken, obnova električne 
napeljave, pleskanje, ureditev odra, premičnih vrat v jedilnici. Šola je izvedla popis celotne električne 
napeljave. Prenovljene so bile garderobne omarice. Posodobljenih je bilo nekaj učnih pripomočkov in učil. V 
sodelovanju z MOL je šoli uspelo pridobiti sredstva razpisa MIZŠ za dokup računalniške opreme,  v ta namen 
so učilnice opremili z elektronskimi tablami in projektorji. 
 
V prihodnje so v šoli načrtovane naslednje investicije: zamenjava prekucne ponve v kuhinji in opreme v 
večnamenskih prostorih. Šola še nima v celoti zamenjanih oken, zato se bo to vzdrževanje nadaljevalo. Šola 
si skupaj s starši prizadeva k obnovi šolskega igrišča. V prihodnje bo potrebno prenoviti tudi kuhinjo.  
 
Šola ima v šolskem letu 2014/15 vpisanih 430 otrok. Pouk poteka v 20 oddelkih.  
 
Šola je izvedla veliko nastopov, sodelovali so v velikem številu tekmovanj. Med učenci se gojijo lepi 
medsebojni odnosi. Učenci so se izkazali tudi na prostovoljnem delu, zlasti pri zbiranju pomoči za prizadete 
pokrajine v poplavah.  
 
V 2.razredu je z novim šolskim letom uveden obvezen tuj jezik, uvedba tujega jezika poteka na podlagi 
razpisa MIZŠ. V novem šolskem letu so v 4. in 7. razredu novosti glede možnosti izbire  neobveznih izbirnih 
vsebin. 
 
Šola bo skozi celo šolsko leto vključena v projekta: 

 Comenius (šola bo aprila 2015 gostila sodelujoče države, učenci 9.razreda se bodo udeležili 
interdisciplinarnih dni skupaj s sovrstniki iz Velike Britanije in Madžarske, ki bo potekal v Tolminu 
ter v šoli. 

 Emona (projekt Rimska kultura-  skupne preteklosti, ki nas veže še danes.v projekt so vključeni vsi 
razredi; - 15. 11. 2014 bo predstavitev rezultatov tega projekta, šola bo gostila učence iz OŠ Osijek 
OŠ Franje Krežme). 

 
Skozi celotno šolsko leto bodo na šoli potekale različne prireditve kot so: sprejem prvošolcev, saditev lipe, 
sodelovanje na Otroškem bazarju, _radijska ura ob Dnevu reformacije in drugih praznikih, izvedba 
prednovoletnega srečanja s starši, tradicionalni pohod z lučkami, zaključek projekta Emona, valeta, ...). Šola 
si bo prizadevala ohraniti status kulturne šole tudi v prihodnje. 
 
Pomembno je tudi sodelovanje s starši, ki poteka preko roditeljskih sestankov, pogovrnih ur,, predavanja za 
starše, srečanja s starši ob proslavah, zbiranje sredstev za šolski sklad in podobno.  Šola starše vabi na 
predavanje Marka Juhanta, ki bo predvidoma začetek decembra 2014. 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 je v prilogi 1 zapisnika, v prilogi 2 je gradivo Učni uspeh ob koncu 
šolskega leta 2013/14. 
 
Sklep 3:  Svet staršev sprejme poročilo o delu  v  šolskem letu  2013/14 in Plan dela za šolsko leto 
2014/15 . 
 
ad.5. Črta samostojnosti 
Predsednik sveta staršev vodstvo šole seznani, da je potrebno Pravila šolskega reda pred uveljavitvjo 
sprejeti tudi na svetu javnega zavoda, v nasprotnem primeru gre za kršitev statuta javnega zavoda. 
 
Vodstvo šole v nadaljevanju poudari, da črta samostojnosti pomeni predvsem zagotavljanje varnosti na šoli. 
S tem se omejuje gibanje staršev na šoli. Sklep roditeljskega sestanka 2. in 3. razreda, v sredo, 3. 9. 2014 j e 
bil, da  šola- na to temo skliče sestanek s starši- predstavniki oddelkov 2. in 3. razreda. Starši so bili o 
sestanku obveščeni dva dni prej. Na sestanku so starši prosili za podaljšanje uvajalnega obdobja za vpeljavo 
črte samostojnosti za 1. razred. Šola je starše obvestila o telefonski številki receptorja, ki deluje med 12. in  
17. uro. Šola in starši ugotavljajo, da pri prevzemu otrok od 15.40 ure dalje v šoli vlada precejšnja zmeda. 
Zaradi zmede je prišlo do nekaterih napak (npr. izhod 7 letne deklice), za katere se vodstvo šolo opravičuje 
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in jih obžaluje. V ta namen se šola želi s starši ponovno pogovoriti in dogovoriti način izvajanja črte 
samostojnosti.  
 
Učiteljski zbor predstavi, da je bila črta samostojnosti uspešno uvedena tudi v drugih šolah.   
 
Starši poudarijo, da je bil  konec šolskega leta 2013/14 podan predlog staršev, da se pravila šolskega reda s 
črto samostojnosti ne dopolnijo, ker niso pravila niso dorečena. Starši pri tem izpostavijo, da je potrebno 
razmišljati predvsem o varnosti otrok. To je skupen cilj, tako stašev kot šole. Z uvedbo črte samostonosti 
starši ne vidijo doseganja tega skupnega cilja.  
 
Vodstvo šole poudari, da gre za veliko spremembo, ki pomeni veliko odgovornost. Šola se zaveda, da vsaka 
sprememba odpira težave, vendar so pri tem pripravljeni na dialog s starši. Posamični problemi, ki so pri 
tem nastali so se obravnavali individualno (npr. primer otroka s posebnimi potrebami). Starši so na 
skupnem sestanku podali veliko novih predlogov, vendar vseh ni možno realizirati. Morda bodo v 
naslednjem šolskem letu posamične razrede drugače locirali (tj. prvi razred v pritličje).  
 
Starši in vodstvo šole se dogovorijo, da bodo na temo črte samostojnosti organizirali nov sestanek, ki bo v 
ponedeljek 29.9.2014 ob 17h v matičnih učilnicah posamičnih razredov. Vabila za sestanek izda šola. Po tem 
sestanku se z vodstvom šole sestanejo posamezni predstavniki razredov, kjer se sprejme končna odločitev o 
načinu izvajanja črte samostojnosti.  
 
Sklep 4: Šola organizira ponovni roditeljski sestanek za starše prve triade, ki bo 29.9.2014 ob 17h v 
matičnih učilnicah posameznih razredov. Vabila razdeli šola.  
 
V nadaljevanju je bilo izvedeno glasovanje glede črte samostojnosti. Podano je bilo vprašanje: ali se starši 
1.triade strinjate, da do novega roditeljskega sestanka črta samostojnosti deluje na nespremenjen način? 
Prisotnih je bilo 8 članov staršev 1.triade, pri tem se je 6 članov opredelilo z odgovorom DA, 2 člana z 
odgovorom NE.  Odločitev je bila sprejeta na podlagi večine glasov z odgovorom DA. 
 
Sklep 5: Do izvedbe roditeljskega sestanka iz sklepa 4, se izvajanje črte samostojnosti ne spreminja.  
 
Na roditeljskem sestanku 1.triade se bodo starši opredelili do treh predlogov. Predlogi, do katerih se bodo 
lahko starši opredelili, se določijo po končani seji sveta staršev dne 23.9.2014. Predloge oblikujejo 
predstavniki staršev 1. triade. 
 
Sklep 6: Predstavniki staršev 1. triade po zaključeni 1. seji sveta staršev dne 23.9.2014 oblikujejo tri 
predloge glede izvajanja črte samostojnosti. Ti trije predlogi bodo predmet glasovanja v posameznih 
razredih 1.triade. O izzidih glasovanja predstavniki staršev 1.triade po roditeljskem sestanku obvestijo 
vodstvo šole. Vodstvo šole in predstavniki staršev 1.triade glede na glasovalne rezultate sprejmejo 
skupno odločitev. 
 
ad.6. Poročilo o delovanju sveta staršev ljubljanskih osnovnih šol 
 
Predstavnica aktiva na kratko povzame odprte teme (anketa o cenah učbenikov, izvajanje valete, ...). V 
nadaljevanju starše pozove, da je potrebno pregledati realizacijo sklepov zadnjega sestanka sveta staršev iz 
junija 2014. V nadaljevanju sledi pregled realizacije sklepov, in sicer: 
 

Sklep zapisnika sveta staršev z dne 10.6.2014 Stanje 

Sklep 2: Šola bo preverila realizacijo pouka 
nemškega jezika kot interesne dejavnosti v 
šolskem letu 2013/14. 

Šola pojasni, da realizacija interesne dejavnosti ni 
potekala v celoti, saj je bilo realiziranih manj ur kot 
je bilo predvideno. 

Sklep 3: Učiteljski zbor bo razpravljal o fleksibilnem  
-urniku pri pouku zgodovine in geografije. 

Predstavnica 9.b ponovno izpostavi, da se njihov 
razred že od 7 razreda trudi, da se fleksibilen urnik 
pri pouku GEO in ZGO ne bi izvajal. Pri tem izpostavi 
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Sklep zapisnika sveta staršev z dne 10.6.2014 Stanje 

priporočila Zavoda za šolstvo. 

Sklep 4: Na naslednji seji sveta staršev bo 
predstavljeno povprečje ocen učencev za to šolsko 
leto, pri tem bo ločeno prikazano povprečje za 
osnovne predmete (brez izbirnih), tj.  šola 
predstavi povprečne točke v zadnji triadi za vpis v 
srednjo šolo 

Vodstvo šole predstavi povprečne ocene, povprečne 
točke za vpis bo šola staršem posredovala naknadno. 

Sklep 7: Šola bo kontaktirala OŠ Riharda Jakopiča 
kot je bilo dogovorjeno na svetu staršev že 
24.2.2014 glede ustanovitve Fundacije, z 
namenom, da bi šolski sklad pridobival dodaten vir 
prihodkov preko odstopljenim vira dohodnine. 

Vodstvo šole je pridobilo inforamcijo o oblikovanju 
fundacije. Pri tem je potrebna precejšnja 
angažiranost staršev, sicer je zadeva precej draga. 
Predstavniki staršev zato idejo ponovno proučijo. 

Sklep 9: Šola skupaj s predstavniki sveta staršev 
pripravi poziv Mestni občini Ljubljana k ureditvi 
zunanjih igral na šolskem igrišču. 

Namestnica predstavnice 3.b bo kontaktirala MOL. 

Sklep 10: Šola na prvem svetu staršev v šolskem 
letu 2014/15 poda stališče do predloga uvedbe 
dežurnega mobilnega telefona pri eni izmed 
učiteljic OPB. 

Šola je starše obvestila, da je od 12. ure dalje 
staršem na voljo telefon receptorja. 

Sklep 11: Šola preveri, ali je ponudbo za 
brezplačno predstavitev s strani plesne šole Bolero 
prejela. 

Šola je danes izvedla pogovor z omenjeno plesno 
šolo. Odločitev o izvedbi programa še ni bila 
dogovorjena. 

Sklep 12: Šola bo na prvem roditeljskem sestanku 
starše preko razrednikov seznanila s kontaktnimi 
podatki zunanjih izvajalcev interesnih dejavnosti, ki 
se odvijajo na šoli. 

Šola bo v mesecu oktobru na spletni strani šole 
objavila kontaktne podatke zunanjih izvajalcev 
interesnih dejavnosti. 

 
ad. 7. Pobude in mnenja staršev 
 

Razred Pobude in mnenja staršev in odgovori šole  

1.A Črta samostojnosti 

1.B / 

1.C 1. Podan je bil predlog staršev, da naj bi bili popoldanski izhodi na igrišče šole bolj animirani.  
 
Odgovor šole: željo staršem bodo prenesli učiteljem OPB. Učenci imajo na igrišču vedno na 
voljo žoge, kolebnice in podobno. 

2.A 1. Črta samostojnosti 
2. Prošnja za boljše obveščanje staršev ob začetku novega šolskega leta (tj. kaj morajo imeti 
otroci s seboj, v kateri razred naj pridejo, ...) 
3. Vprašanje morebitnega združevanja razredov v prihodnje 
4. Predlog o izvajanju večjega števila prostovoljnih interesnih dejavnosti (npr. čebelarstvo, 
lutke, ...) 
 
Odgovor šole: obveščanje učencev in staršev bodo izboljšali. Izvajanje interenih dejavnosti je 
omejeno s financiranjem. Znotraj OPB so otrokom dane različne možnosti interesnih 
dejavnosti (pevski zbor,  tehnični krožek, šolski radio, ...). Del OPB se nameni tudi pripravam 
na predstave. 

2.B 1. Igle na igrišču, vprašanje ali se igrišče pregleda, predlog, da se otroke o tem bolj osvešča 
 
Odgovor šole: igrišče se pregleda. Pri komunikaciji s šolo naj starši svoja sporočila podpišejo, 
da bo šola vedela komu odgovarja. 

2. C 1. Postavitev stojal za kolesa 
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Razred Pobude in mnenja staršev in odgovori šole  

 
Odgovor šole: Stojala za kolesa so nepridipravi porezali, ko bo možno bodo zadevo sanirali. 

3.A 1. Izvajanje zdravega življenjskega sloga 
2. Odjava prehrane (tj. upoštevanje določb Zakona o šolski prehrani) 
3. Dva preverjanja znanja v enem tednu 
Odgovori šole:  
1. Zdrav življenjski slog - Način izvajanja zdravega življenjskega sloga je odvisen od finačnih 

sredstev. Šola se je odločila, da zdravega življenjskega sloga ne bo imela. Imela pa bo eno uro 

brezplačno za interesne dejavnosti zunanjih izvajalcev. Šola nima vpliva na postavitev cene 

druge ure interesne dejavnosti. To določi izvajalec, kateri izvaja to interesno dejavnost. Prva 

oziroma ena ura pa mora biti obvezno brezplačna. Zunanje šolsko igrišče je do 17.00 ure 

namenjeno interesnim dejavnostim in dejavnostim šole in ne more biti namenjeno zunanjim 

obiskovalcem. Zunanji obiskovalci lahko zunanje šolsko igrišče uporabljajo po 17.00 uri. 

2. Odjava prehrane – Če se kosilo odjavi do 7 ure zjutraj, se ta odjava kosila upošteva še isti 

dan odjave. Odjave obeh malic se lahko upošteva šele naslednji dan. (Šola bo navodila 

osvežila na spletni strani šole). 

3. Glede pisnih preverjanj šola prosi, da se starši obrnejo na učiteljico. 

3.B 1. Preveč sladkorja in moke v prehrani otrok, starši pripravljeni zagotoviti brezplačno 
svetovanje strokovnjaka 
2. Vprašanje glede solate (brez/z kisom) 
3. Predlog zavarovanja nadstreška oz. strehe nad drugim vhodom v šolo 
4. Moja matematika – predlog skupinskega naročila 
5. Roditeljski sestanki naj bodo razdeljeni glede na stopnjo razreda 
6. Subvencionirana prehrana – pozabljena odjava in plačilo le te 
 
Odgovori šole:  
1. Šola sodeluje z dr. Ireno Simšič iz Zavoda za šolstvo o zdravi prehrani in zato dodatnih 
strokovnjakov ne potrebujejo. Jedilniki so dobri in hrana kvalitetna. Šola pripravlja hrano tudi 
za druge šole. Šolska prehrana je skladna s smernicami zdrave prehrane. Ne vsebuje preveč 
sladkorja. Prav tako ne kuhajo z moko. Uporabljajo v večini samo pirino moko. 
2. Učenci imajo na voljo poleg okisane zelenjave, tudi samo sveže narezano zelenjavo. 
3. Odgovora na predlog dodatnega zavarovanja dostopa do strehe nad drugim vhodom ni 
bilo. 
4. Predlog skupinskega naročila programa Moja matematika je možen. Vsi zainteresirani starši 
za program Moja matematika naj napišejo seznam prijavljenih učencev. Ta seznam potem 
predajo učiteljici (razredničarki), katera ga posreduje šoli. Šola jim potem uredi prijavo 
oziroma naročilo na program Moja matematika pod skupinsko prijavo, po znižani ceni. Tako 
sta storila že dva razreda 1. triade. 
5. Ravnateljica je obljubila, da bodo roditeljske sestanke organizirali za vsak razred različne 
stopnje ob različnih dnevih in ne več ob istem dnevu in isti uri. 
6. Način odjave subvencionirane prehrane zaenkrat šoli ni znan. Glede subvencije malic in 
kosila šola še ne ve točno, kako in kaj. Na podlagi Odločb o otroških dodatkih bodo bile 
subvencionirane malice in kosila. Če pozabiš odjaviti subvencionirano malico ali kosilo, šola še 
ne ve, kako bo to reševala. To urejujeta še Center za socialno delo in Ministrstvo. Za 
kakršnekoli informacije glede tega naj se starši obrnejo na Center za socialno delo ali 
Ministrstvo. 

4.A / 

4.B /  

5.A / 

5.B 1. Predlog pogovorih ur med prostimi urami pouka. 
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Razred Pobude in mnenja staršev in odgovori šole  

Odgovor šole: šola je ravno na predlog staršev uvedla jutranje govorilne ure. 

6.A 1.  Delovni zvezki pouka nemščine v preteklem letu niso bili v celoti izrabljeni, za novo šolsko 
leto smo morali starši kupiti nove delovne zvezke. Delovni zvezki so bili na seznamu delovnih 
zvezkov. 
2. Prošnja za tekočo objavo jedilnikov. 
 
Odgovor šole: zadevo bodo preverili, otrokom so povedali, da naj bi delovne zvezke lahko 
odkupili od preteklih generacij.  
 
Sklep 7: Šola preveri zakaj se je delovni zvezek za nemščino uvrstil na seznam delovnih 
zvezkov za 6.razred. 

6.B / 

7.A / 

7.B 1. Nedorečeno ostaja kje otrok čaka starše v primeru bolezni.  
2. Šola naj preveri ali so 80-listni zvezki res potrebni, saj so šolske torbe pretežke. 
3. Učenci imajo med poukom dve uri prostih ur, zato lahko otroci nadaljevanje pouka 
izpuščajo 
 
Odogovor šole:  bolan otrok počaka v upravi šole. Šola se strinja zakaj so potrebni takšni 
zvezki in bodo preverili. Pri določanju urnikov se žal dogaja, da imajo učenci vmesne proste 
ure, vendar se drugače pouka ne da izpeljati, šola si prizadeva, da je tega čimmanj. 
 
Sklep 8: Šola bo za naslednje šolsko leto  preverila ali so 80-listini zvezki res potrebni. 

8.A 1. Dežurstvo učencev – vprašanje, ali učenec lahko odkloni dežurstvo in tudi kakršnokoli 
drugo nadomestno dejavnost, ki bi jo moral opravljati, če bi odklonil dežurstvo. 
 
Odgovor šole: učenec lahko odkloni dežurstvo, sankcije so ukinjene. 

8.B 1. Pozna objava urnikov za novo šolsko leto onemogoča organizacijo izven šolskih dejavnosti 
 
Odgovor šole: zaradi pozne potrditve s strani ministrstva šola nima možnosti, da bi urnike 
objavila prej. 

9. A  / 

9. B 1. Dežurstvo učencev: starši so razredniku podali pisno izjavo kdo od učencev lahko dežura.  
 
Odgovor šole: rešitev staršev podpira, sankcij za odklonitev dežurstva ne bo. 

Sestanek se je končal ob 20.07 uri. 
 
Zapisnik je pregledal predsednik sveta staršev g. Uroš Smiljič dne 24.9.2014. Zapisnik je bil poslan v 
usklajevanje vsem predstavnikom sveta staršev dne 24.9.2014 in je bil dne 26.9.2014 usklajen s strani 
staršev. Zapisnik je bil dne 27.9.2014 poslan predstavnikom šole (ravnateljica, pomočnik ravnateljice, 
tajništvo), ki so dodali svoje pripombe dne 30.9.2014 in dokončna uskladitev s predstavniki šole je bila 
izvedena dne 2.10.2014. 

 
Zapisala: 
Gordana Gliha 
 
Priloga 1: Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 
Priloga 2: Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2013/14 


