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Zapisnik 1. sveta staršev Osnovne šole Milana Šuštaršiča,  

šolsko leto 2019-2020 

 

Datum 17. 9. 2019 

Trajanje 17:00-20:30 

Lokacija Knjižnica šole Milana Šuštaršiča 

Udeleženci Predstavniki staršev: Brankica Krašovec, Andreja B. Žvanut, Nuša 
Šibanc Pivar, Nika Susman, Gordana Sredojević, Elvisa Malići, 
Martina Kurent Švajger, Klemen Kozmus, Niko Okorn, Katarina 
Kralj, Tomaž Turk, Andrej Cedilnik, Erik Zupanič, Teja Savenc, Špela 
Zalar, Anita Pirc Freischlager, Jure Trampuš, Katarina Zabukovec 
Kerin, Tina Puhan Cankar,  Valeria Korošec, Polona Kresnik, 
Valerija Marenče, Petra Krajnc, Branko Zver  
 
Predstavniki šole: Irena Kodrič,  (po 2. točki) Franc Renko, Mateja 
Šmid, mag. Nataša Pozderec Intihar, Nataša Škorjanc Strnad, Maja 
Premrl, Denis Šturm, Andrejka Kovač, Anja Godec Milinković.  
 

Odsotni vabljeni:  Vesna Kolevski , Romana Zupanc- opravičilo 

Status dokumenta končna verzija 

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav ravnateljice 

2. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev  

3. Poročilo o delu za šolsko leto 2018/2019 

4. Plan dela za šolsko leto 2019/2020 

5. Dopolnitve vzgojnega načrta in šolskih pravil 

6. Volitve v upravni odbor Šolskega sklada 

7. Poročilo o delovanju sveta staršev ljubljanskih osnovnih šol 

8. Pobude in mnenja staršev 

 

Ad 1: 

Ravnateljica pozdravi starše in jih pozove h kratki predstavitvi. Starši se predstavijo. 

Ravnateljica pojasni, da je prejela od vseh razredničark imena predstavnikov staršev  v svetu staršev. 

Izvoljeni člani staršev v oddelkih so navedeni v prilogi. 

Na podlagi podpisov liste prisotnosti ravnateljica ugotovi, da se je seje udeležilo več kot polovica 

staršev, zato predlaga sklep, da se svet staršev konstituira. 
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Sklep 1:  Svet staršev za leto 2019/2020 se ustanovi. 

 

Ad 2:  

Ravnateljica pozove k imenovanju kandidatov za predsednika sveta staršev. Edini kandidat je g. Erik 

Zupanič, ki sprejme kandidaturo. Člani sveta staršev kandidata potrdijo. 

Sklep 2:  Člani sveta staršev za predsednika sveta staršev izvolijo ga. Erik Zupaniča in za njegovo 

namestnico  go. Katarino Kralj. 

Člane sveta staršev se pozove k temu, da se javijo za zapisnikarja.  Kandidatov za stalnega zapisnikarja 

ni, zato se člani dogovorijo zgolj za zapisnikarja te seje in pomočnico. 

Sklep 3:  Zapisnik prve seje pripravita ga. Katarina Kralj in ga. Polona Kresnik. Na naslednji seji se 

izbere novega zapisnikarja. 

Predsednik sveta staršev se zahvali za zaupanje in prevzame vodenje seje.  

Predlaga, da se posamezni član sveta staršev izjasni, ali dovoli obveščanje po elektronski pošti in ali 

dovoli pošiljanje sporočil na način, da je njegov naslov viden ostalim članom sveta staršev. Člani sveta 

staršev se o tem opredelijo pisno, podpisni list je predan predsedniku sveta staršev. 

Ad 3: 

Ravnateljica predstavi poročilo o delu (v prilogi).  V zvezi z rezultati nacionalnega preverjanja znanja 

pojasni, da na podlagi navodil rezultati niso več objavljeni, saj mora biti onemogočeno primerjanje 

med šolami, kljub temu pa lahko pove, da so po rezultatih 6. razreda nad povprečjem. Rezultatov NPZ 

za 3. razred še ni, bodo pa starši sedanjih 4. razredov o rezultatih obveščeni. Poudari, da učitelji 

rezultate NPZ spremljajo, so jim pomembni in jih usmerjajo pri izboljševanju svojega dela. 

Sklep 4:  Svet staršev se seznani s poročilom o delu v šolskem letu 2018/2019. 

 

Ad 4:  

Člani sveta staršev so prejeli načrt dela. Načrt dela še ni lektoriran in grafično urejen, zato se bo kot 

priloga zapisniku dodal po potrditvi na svetu šole.  

Šolo trenutno obiskuje 557 učencev v 25 oddelkih, letos je bilo veliko (20) odlogov vpisa v prvi razred, 

kar je pomenilo, da so samo trije (in ne štirje) oddelki prvega razreda. Šola je (tudi) zaradi tega že v 

preteklosti obdržala igralne kotičke v razredih, tudi letos imajo v prvih razredih uro igre.   

V vseh razredih se spreminja učni načrt slovenščine. Vsi učenci so izbrali vsaj en neobvezen izbirni 

predmet, vsi učenci prvega razreda so izbrali angleščino. S težavami se srečujejo pri izbirnem 

predmetu računalništvo, saj je normativ 28 otrok za ta predmet prevelik in je težko zagotoviti 
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kakovostno delo. Vključeni so v MOL projekt Letni program športa, tudi zaradi tega so lahko dodatno 

zaposlili učiteljico športa.  

Šola se srečuje s problemom zaposlovanja učiteljev (ponudba prostih mest za učitelje je velika), 

predvsem za razredni pouk. Kljub težavam so šolsko leto začeli polno zasedeni. Tudi letos bo 

poudarek na primernem vedenju, izvajala se bo medučiteljska pomoč (predaja otroka, ki moti pouk, 

iz razreda prostemu učitelju).  

Na komentar enega od staršev glede pomembnosti pravočasnosti ukrepanja v primeru nasilja v 

razredu šola zagotovi, da je in bo tudi v prihodnje ukrepala takoj in v skladu z vsemi možnostmi, ki jih 

ima, pri čemer pa včasih tudi dobi občutek, da podporna mreža drugih inštitucij ne deluje vedno. 

Zahvaljujejo se staršem za kooperativno sodelovanje v takih primerih.  

V okviru mednarodnih stikov gre letos 8. razred na Hrvaško (Osijek), 9. razred pa na Češko. 

Šola apelira na starše, da naj opozarjajo tudi drug drugega, da se na šolskem prostoru (vključeni 

vhodi in igrišče) ne kadi (tudi ne pije ali uživa prepovedanih substanc). Šola se še vedno srečuje s 

težavami zaradi popoldanskega in nočnega zbiranja pred vhodi šole, razmišljajo o možnosti ograje. V 

razpravi se predlaga preučitev možnosti nabave visokofrekvenčnih motilcev. 

Med dejavnostmi je omenjeno veliko zanimanje za interesno dejavnost šolski vrt, ki kljub upokojitvi 

učiteljice deluje naprej.  Nova je (plačljiva) dejavnost klekljanje.  Na šoli uporablja prostore pevski 

zbor Emil Adamič in šola ruske kulture, za priseljence iz Rusije v Slovenijo (RUSLO). Šola pojasni, da z 

interesnimi dejavnostmi začne prvi teden zaradi obveze sočasnosti interesnih dejavnosti in 

podaljšanega bivanja. 

Še naprej se bo izvajalo prostovoljno delo, ko boljši učenci pomagajo  tistim s slabšim znanjem, 

nadaljevali se bodo obiski študentov Pedagoške fakultete, Fakultete za šport, Filozofske fakultete. 

Nadaljuje se z zbiranjem starega papirja (2x letno), starih baterij in zamaškov. 

V oktobru je najavljena revizija področja varstva osebnih podatkov. 

Vodja šolske prehrane predstavi rezultate ankete o šolski prehrani, ki bodo sicer objavljeni na spletni 

strani šole. Izpostavi malo sodelujočih staršev. 60% učencev zajtrkuje, šola pa bo še naprej krepila 

zavedanje o pomembnosti zajtrka za izboljšavo kognitivnih funkcij prve šolske ure. Čeprav je bilo 

navodilo, da naj se med željami naštevajo zgolj hrana iz smernic zdrave prehrane, so bili navedeni 

tudi manj zdravi predlogi. Šola mora vsaj delno in v zdravi meri upoštevati tudi želje učencev, kar bo 

izvajala tudi letos. Šola pojasni, da je izvedba ankete o prehrani njena obveza. 

Ravno tako je obveza anketa o komunikaciji, katere rezultati bodo predstavljeni na februarskih 

sestankih. 

Vsi otroci so dobili bilten šole, kjer je navedenih veliko pomembnih podatkov, tudi podatek o 

skrbnikih razreda.   

Na sestankih in v programu dela so navedene tudi okvirne cene za dneve dejavnosti in šole v naravi. 

Člani potrdijo, da so na roditeljskih sestankih bili z okvirnimi cenami seznanjeni. 

 

Sklep 5:  Svet staršev potrdi načrt dela šole za  2019/2020. 
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Ad 5: 

Šola predstavi predlagane spremembe Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda, ki so bil za 

komentarje staršev na voljo na spletni strani šole. Šola se opredeli do predlogov staršev, ki so jih 

prejeli, delno se vnesejo v gradivo, določene popravke podajo člani sveta na seji. 

 

Sklep 6:  Svet staršev poda pozitivno mnenje k spremembam Vzgojnega načrta in pravil šolskega reda 

ob upoštevanju popravkov, dogovorjenih na seji sveta. 

 

Ad 6:  

Šola predlaga, da zaradi štiriletnega mandata za člane upravnega odbora šolskega sklada imenujemo 

predvsem starše otrok do 6. razreda, da se ne dogaja "osip" članov z leti. 

Sklep 7:  Svet staršev v upravni odbor šolskega sklada imenuje go. Martino Kurent Švajger, g. Tomaža 

Turka, go. Tino Puhan Cankar in g. Klemna Kozmusa. 

 

ad 7: 

V preteklih letih se člani sveta staršev niso udeleževali svetov staršev ljubljanskih šol zaradi občutka,  

da seje niso bile učinkovite. Nova predstavnica bo sama sporočila svoje imenovanje, da se vključi na 

listo za prejemanje gradiv. 

Sklep 8:  Svet staršev v svet staršev ljubljanskih šol imenuje go. Valerijo Korošec. 

 

Ad 8: 

9.b / 

9.a Predlog, da šola sprejme kodeks oblačenja oziroma poda usmeritve glede primernega 
oblačenja (predvsem učenke v pomladnem času) za šolske prostore. 
Odgovor šole: Šola neformalno opozarja na primernost oblačenja, ne more pa sprejeti 
kodeksa oblačenja ali kaj prepovedati. 

8.c / 

8.b Pohvala spletni strani in pravočasno objavljenim urnikom.  
Odgovor šole: Kljub trudu šole se urniki spreminjajo tudi po začetku leta. Še vedno se ureja 
možnost, da bi se spremembe urnika videle prek Lopolisa. Še vedno je med 50-70 
elektronskih sporočil za menjavo, kar "ruši" tudi urnik.  Šola apelira na starše, da so pri 
dodatnih obremenitvah svojih otrok z dodatnimi dejavnostmi zmerni in delujoči v največjo 
korist otroka. 
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8.a Šola naj začne opozarjati otroke na pomen doseženih ocen (točk) za vpis na srednje šole že 
konec 6. razreda. 
Odgovor šole: V treh učilnicah je objavljeno, kje je bila omejitev vpisa in koliko točk je bilo 
potrebnih (to ne pomeni, da bo isto čez dve ali tri leta). Pomembno je poudariti, da se učenci 
učijo za znanje, ne za točke, posebej v primeru, da potem zaradi ocen pride do "izsiljevanja"!  
zaradi vpisa naprej. 

Organizacija plesnih vaj:  naj se plesne vaje naredijo na šoli, valeta naj bo bolj svečana 
(omizja). Predlog plesnih vaj na šoli (interesna dejavnosti). Predlog za izvedbo ankete med 
starši in učenci, kako organizacijo plesnih vaj in valete predlagajo. Pobuda za plesne vaje na 
šoli. 
Odgovor šole: Odločitev za prireditev na šoli z bogatim programom in le prigrizkom je bila 
zavestna zaradi materialno šibkejših staršev.  S hrano bi ta izdatek bil bistveno višji.  Prostora 
za plesne vaje na šoli ni, redno prestavljanje miz v jedilnici ni rešitev. Učenci se radi družijo z 
učenci iz drugih šol na plesnih vajah, tudi po spolu niso uravnoteženi. Aktivnosti plesa na šoli 
že obstajajo, v interesni dejavnosti in v 3 skupinah Plesa plus.. 

Kateri zakon prepoveduje imenovanje namestnika. Predlog, da se na svetu staršev 
ljubljanskih pol predlaga imenovanje dveh predstavnikov in uravnoteženost po spolu. Kaj 
menijo drugi starši. 
Odgovor šole: dogovor sveta staršev je, ali se dogovorijo, da na svet staršev lahko pride tudi 
namestnik, ki pa nima pravice glasovanje.  Sicer to določa 66. člen ZOFI in 21. člen Akta o 
ustanovitvi Osnovne šole Milana šuštaršiča. 
Razprava: Člani sveta se s tem, da se lahko sej sveta udeleži namestnik, strinjajo. Člani sveta 
tudi menijo, da bi pobude na naslednje svete morale biti poenotene in dogovorjene. 
Nekateri člani obvestijo, da je bilo v določenih razredih težava najti že enega predstavnika. 

7.c na seji ni predstavnika 

7.b / 

7.a Problematika težkih torb, ali se da še kaj narediti. 
Odgovor šole: Atlas se lahko pušča v šoli, bistvena je priprava na dan po urniku,pPri fiziki 
naravoslovju ne rabijo nositi učbenikov. 

6.c Ali se lahko iz razlogov varovanj narave spodbuja učence, da zvezke ne zavijajo v ovitke iz 
folije, ampak v časopis, revije, koledarje, saj folije predstavljajo veliko odpadne plastike. 
Odgovor šole: Ideja je dobra, morda za začetek z izpustitvijo ovitkov za zvezke iz seznama 
potrebščin. 

6.b / 

6.a Naslednje leto prej objaviti kratice v urniku 

5.c Pobuda za realno predstavitev interesnih dejavnosti, da se učenci res odločijo za dejavnost, 
ki jim je blizu in všeč. Predlog za predstavitev na radiu, v šolskem glasilu. 
Odgovor šole: določene dejavnosti so bile predstavljene, je pa tu še prostor za izboljšanje. 
Šola opozori učitelje, naj predstavijo vse interesne dejavnosti. Šola tudi upa, da bo sistem 
predstavitve in prijave čim prej računalniško podprt. 

5.b Pohvala za jasno napisano obvestilo o prihodu v šolo in za zgodaj objavljene urnike. 

5.a / 

4.c Pohvala za jasno napisano obvestilo za prvi šolski dan. 

4.b Kratice urnikov naj bodo objavljene hkrati z urniki, letos jih je šola objavila kasneje po pozivu. 
Kratice staršem in učencem niso intuitivno jasne – že odgovorjeno. 

Namestniki predstavnika staršev – že odgovorjeno 

Pobuda, da se objavi predstavitve z roditeljskih sestankov na spletni strani šole, informacija 
je zanimiva dalj časa, nekateri starši manjkajo. 
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Odgovor šole: Do objave je šola zadržana, učiteljem predlagajo, da gradivo iz roditeljskega 
sestanka pošljejo staršem razreda, kar se bodo dogovorili na učiteljskem zboru. 

4.a Dilema , kako priti do kontaktov (elektronskih naslovov) staršev razreda. 

Odgovor:  Glede na zakonodajo šola podatkov ne more posredovati. Predlog , da 
razredničarka posreduje elektronski naslov predstavnika staršev ostalim staršem, da se 
prostovoljno odločijo, ali želijo posredovati naslov. V razpravi izkušnja ostalih predstavnikov, 
da se izdela obvestilo staršem, ki se jih pošlje preko otrok. 

3.c Pohvale za pravočasno objavo urnika 

Kratice na urniku niso bile jasne, zato nekaj prekrivanja urnikov nekaterih učencev 

Odgovor: G. Renko pojasni, da se je situacije reševalo individualno. 

Kje je oglasna deska za vpis na pogovorne ure? 
Odgovor: pri vhodu v šolo za 2.in 3.r 

3.b / 

3.a Zakaj se je ukinila posebna dieta brez potrdila specialista? 
Odgovor: Vodja prehrane pojasni, da se je že v preteklem letu opozarjalo na predvidene 
spremembe, šlo pa je za odgovor na poziv združenja pediatrov zaradi veliko neopredeljenih 
diet, ki so lahko škodljive.  Spričevalo specialista ni potrebno za vegetarijansko prehrano in 
prehrano brez svinjine. Določene prilagoditve (kjer to ne terja posebne priprave) so možne 
po dogovoru. 

2b Opozori na nekaj zmede v prvih dneh zaradi nenavajenosti na nov režim prihoda in odhoda v 
šolo (prvi razredi so imeli v prizidku drugače urejeno). Predloga, da je 2. razred na vrsti za 
roditeljski sestanek prej  
Odgovor: roditeljski sestanek za  1. in 2. razred bo prvi teden septembra. 

Zaznano pretepanje v garderobi ob 14.25., ali takrat učitelji dežurajo? 
Odgovor: takrat dežurstva ni, dežurstvo je kasneje 15 minut po uri za odhod iz šole. Šola 
preveri možnosti. 

2.a Pohvala tega, da otroci lahko puščajo stvari v šoli, škoda, ker ne tudi torbe.  
Zadovoljstvo s pravilom "brez sladkarij". 

1.c / 

1.b Poziv staršem s strani učiteljic v prihodnjih letih, naj starši čim prej vrnejo podpise za Lopolis, 
saj se otroka ni dalo izpisati s prehrane. 

Učiteljica je kratice urnikov pojasnila na uvodnem sestanku, zato pohvala. 

Vprašanje glede zapornice: starši naj dajo vlogo za številko še enkrat, čeprav so že bili na 
seznamu v preteklih letih. 

1.a / 

 

Pod razno se še izpostavi težava s parkiranjem in s prehitro vožnjo po naselju do šole. Ravnateljica 

pojasni, da je v prvih dneh okrog šole bil prostovoljec MOL, ki bo predstavil predlog izboljšav. 

 

Sklep 9:  Na podlagi predlogov in pobud staršev:    
- bo šola objavljala seznam kratic predmetov hkrati z urnikom,  
- bo šola podala pobudo učiteljem za pošiljanje gradiva z roditeljskih sestankov staršem v 

razredu, 
- bo šola podala odgovor glede predloga o izvedbi ankete o načinu organizacije valete, 
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- se lahko sej sveta staršev udeležuje tudi namestnik (brez pravice glasovanja), 
- bo šola izvajala dodatne aktivnosti za predstavitev interesnih dejavnosti, 
- se predstavniki staršev sami s starši razreda dogovarjajo glede seznama elektronskih 

naslovov staršev, 
- bo šola preverila izvedbo dežuranja v garderobi ob 14.25, 
- bo šola v seznamu potrebščin izpuščala ovitke za zvezke in spodbujala ekološko zavijanje. 

 

 

Priloge: 

- Priloga 1: Seznam članov sveta staršev 

- Priloga 2: Poročilo o delu 2018/2019  

- Priloga 3: Program dela 2019/2020  


