
 
 

Zapisnik 3. seje sveta staršev Osnovne šole Milana Šuštaršiča,  

šolsko leto 2020 – 2021 

Datum 31.05.2021 

Trajanje 17:00 – 18.39 

Lokacija Microsoft Teams (na daljavo) 

Udeleženci Predstavniki staršev:  

1.a Ruti Rous  

1.b Damir Durić 

1.c Saša Zabukovec  

2.a Žiga Lovšin  

2.b Andreja B. Žvanut  

2.c Matej Dular  

3.a Peter Milković  

3.b Blaž Repe  

4.a Elvisa Malići  

4.b David Movrin opravičil 

4.c Klemen Kozmus  

5.a Živa Pirc  

5.b Andrej Kryžanowski  

5.c Ana Pučko 

6.a Aleksandra Kuštrin Berkopec opravičil 

6.b Erik Zupanič  

6.c Marija Repe Kocman  

7.a Špela Zalar  

7.b Anita Pirc Freischlager opravičil 

7.c Jure Trampuš  

8.a Katarina Zabukovec Kerin  

8.b Tina Puhan Cankar  

8.c Andreja Lenčič  

9.a Katja Kern  

9.b Polona Kresnik  

9.c Valerija Marenče 
 
Predstavniki šole: Irena Kodrič, Franc Renko, 
Nataša Škorjanc Strnad, Nataša Pozderec 
Intihar, Nada Vene, Melita Banjac, Maja 
Premrl, Andrejka Kovač 

Status dokumenta  

 

Dnevni red: 

1.       Pozdrav predsednice sveta staršev 

2.       Cene učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022 



 
3.       Medsebojne informacije predstavnikov oddelkov 

Ob 17. 15 se pridruži UZ 

4.       Poročilo o delu UZ od zadnjega sestanka dalje (ravnateljica in člani UZ) 

5.       Poročilo o sredstvih na računu šolskega sklada 

6.       Prve informacije za šolsko leto 2021/22 

7.       Pobude 

 

1. Pozdrav predsednice sveta staršev 

Predsednica sveta staršev pozdravi zbrane starše in kasneje ob 17.15 tudi predstavnike šole.  

 

2. Cene učnih gradiv za šolsko leto 2021 / 2022 

Predsednica sveta staršev predstavi cene učnih gradiv, ki jih kupijo starši, za naslednje šolsko leto 

2021/2022: 

 1. razred, 2. razred in 3. razred: učenci bodo delovne zvezke prejeli brezplačno v šoli 

(september). 

 4. razred: 48,70 EUR 

 5. razred: 34,95 EUR 

 6. razred: 132,64 EUR 

 7. razred: 108,55 EUR in nemščina: 14,90 EUR 

 8. razred: 128,40 in nemščina: 14,90 EUR 

 9. razred: 103,60 in nemščina: 14,90 EUR 

 

Sklep 1: Predstavniki sveta staršev so potrdili cene učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022. 

 

3. Medsebojne informacije predstavnikov oddelkov 

Predstavniki staršev so predstavili svoje pobude in predloge, ki so bile kot skupni predlogi predstavljeni 

predstavnikom šole.  

Predlogi: 

1. Lopolis: Ali bo uporaba Lopolis-a ostala brezplačna kot do sedaj ali ga bo potrebno plačati? 

Odgovor šole: Lopolis, v svoji osnovni obliki (ne PRO verzija), ostaja brezplačen. Dodatne informacije 

so objavljene/na voljo na spletni strani šole. 

2. Učencem naj se omogoči popravljanje ocen, ne samo negativnih. Starši ugotavljajo, da določeni 

učitelji ne omogočajo popravljanja/višanja ocen. Izjeme so, če starši direktno kontaktirajo učitelja. 



 
Odgovor šole: Ravnateljica je v svojem poročilu (ocenjevanje znanja) povedala, da je bilo na sestanku 

učiteljskega zbora 21. in 28. maja so bili učitelji nagovorjeni naj učencem, ki želijo zvišati ocene v skladu 

s svojimi kriteriji to tudi omogočijo. Če učitelji tega ne upoštevajo, naj starši kontaktirajo učitelja oz. 

obvestijo ravnateljico. Seveda pa mora učenec najprej izraziti željo po popravljanju ocene in se poskuša 

dogovoriti sam z učiteljem. Učitelji šole tudi poudarijo, da mora biti realna predstava o morebitni višji 

oceni. 

3. Sodelovanje šole na tekmovanju Male sive celice – ali se bo šola udeležila tega tekmovanja v 

naslednjem šolskem letu? 

Odgovor šole: Preverili bodo kakšni so kriteriji, kdo od učiteljev bi se lahko vključil. 

4. Ali morajo učenci pripravljati predstavitve/plakate s pomočjo MS PowerPoint orodja? Če da, starši 

opozarjajo, da se učenci pri nobenem od predmetov tega orodja ne učijo in da se zato ne more 

pričakovati, da bodo znali sami uporabljati MS PowerPoint orodje. Ali se pričakuje, da se starši vključijo 

v pripravo plakatov? 

Odgovor šole: Metoda oz. oblika predstavitve ni kriterij za oceno. Učitelj lahko zahteva in preverja le 

to kar je podal in utrdil. Če učence ni učil kako se uporablja določeno orodje/obliko, le-te ne sme 

zahtevati od učencev. 

5. Učenci s statusom (mišljeni so učenci s kakršnimkoli statusom, tudi tisti z odločbami)  predvsem 

izkoriščajo status in prestavljajo termine. S tem vplivajo na termine, ki so na voljo za ostale učence. 

Odgovor šole: če se učenec s statusom ne drži dogovora, se mu lahko status zamrzne oz. odvzame. V 

tem letu s strani učiteljev ni bilo obvestila, da do tega prihaja. 

6. Podaljšano bivanje: ali bo po prehodu v zeleno fazo podaljšano bivanje na voljo tudi po 16 uri? Danes 

imajo nekateri starši težave s pobiranjem otrok do 16. ure. 

Odgovor šole: Šola mora v skladi z NIJZ navodili obdržati 'mehurčke', kar pomeni večje število oddelkov 

v podaljšanjem bivanju. Primanjkuje učiteljev za podaljšano bivanje. 

7. Starši so prosili za pojasnilo glede zbiranja šolskih potrebščin s strani Rdečega križa Slovenije. 

Odgovor šole: RK zbira nove šolske potrebščine in denar za učence po celi Sloveniji.  

 

4. Poročilo o delu učiteljskega zbora 

Ravnateljica in vodje aktivov predstavijo delo v drugi polovici šolskega leta 2020/2021 (od februarja).  

Ravnateljica pove, da se v šoli dogaja pouk v živo in na daljavo. V deset dnevni karanteni so bili 3. b, 
4.b, 5. a, 7.c (dvakrat) in 9. b razred. 

Pri napotitvi v karanteno šola upošteva priporočila in navodila NIJZ. 

31. 5. 2021, se je začelo hitro testiranje za učence 7., 8. in 9. razreda. Prijavilo se je 61 učencev in 
učenk, kar pomeni 32% učencev zadnje triade. Cepljenih in prebolelih COVID je v šoli med zaposlenimi 
73%. 

 

 

 



 
Kadrovske zadeve: 

Dve sodelavki sta po šolanju na daljavo ostali v bolniški in kasneje na materinskem dopustu. Na njuno 
delovno mesto je šola zaposlila nove sodelavce. Na daljši bolniški so 3 učitelji. Marca je dala odpoved 
učiteljica slovenščine in si poiskala službo izven šolstva. Šola je zaposlila učiteljico slovenščine. 

31. 5. 2021, je zadnji delovni dan za snažilko R.B., ki se bo 1. 6. 2021 upokojila. 

Ravnateljica ocenjuje, da je medsebojno sodelovanje med sodelavci korektno in dobro. Na vzgojnem 
področju se pozna, da so bili učenci doma v krogu svojih družin in podvrženi različnim družinskim 
situacijam. V šoli ugotavljajo, da se je sociološka slika v naselju BS3 spremenila. Kar nekaj let ni bilo 
opaziti med vrstniškega nasilja, ki pa se kaže v zadnjih mesecih. Učenci prinašajo nesoglasja iz naselja 
tudi v šolo. Šola je na to opozorila Center za socialno delo Bežigrad, policijsko postajo Bežigrad in 
sodeluje z Mladinskim domom Jarše. Največ težav na vzgojnem področju se kaže v 3. b, 4. a , b ,6. a,c 
in 7.c razredu. Ravnateljica poudari, da o vzgojnem delovanju na določenega otroka strokovni delavci 
ne morejo razpravljati z drugimi starši. 

Ocenjevanju znanja je učiteljski zbor celo obdobje šolanja na daljavo posvetil veliko strokovne 
pozornosti in vestno načrtoval dneve dejavnosti in pisno ocenjevanje znanja. Nekateri učitelji so sledili 
navodilom Zavoda za šolstvo, ki je zagovarjal stališče, da se znanja na daljavo naj ne bi ocenjevalo, 
nekateri učitelji pa so ocenjevali. Izkušnja z ocenjevanjem znanja v času šolanja na daljavo se je izkazala 
kot pozitivna. Pisne preizkuse je učiteljski zbor v mesecu februarju planiral v mrežnem planu za mesec 
dni naprej tako, da je bil na teden samo en pisni preizkus znanja. Kar se je spet izkazalo za dobro 
rešitev, ker smo bili vsi poslani še za en teden na šolanje na daljavo in nekateri oddelki so bili v 
karanteni. Večji problem predstavlja ustno ocenjevanje znanja, ker se lahko zgodi, da je učenec 
vprašan v istem tednu kar nekaj predmetov in poleg tega ima še pisni preizkus znanja. 

Učiteljski zbor Osnoven šole Milana Šuštaršiča ima vsak petek informativni sestanek. Na teh sestankih 
so bili učitelji s strani vodstva šole opozorjeni in naprošeni, da gledajo na učence kot celoto in 
upoštevajo, da ne bi bili učenci preobremenjeni. Na sestanku UZ 21 in 28. maja so bili učitelji 
nagovorjeni naj učencem, ki želijo zvišati ocene v skladu s svojimi kriteriji to tudi omogočijo. 

V šoli je bilo opravljeno nacionalno preverjanje znanja v 3., 6. in 9. razredu. Starši 3. razreda so dobili 
na roditeljskem sestanku popravljene naloge v vpogled. Učenci 6. in 9. razreda pa bodo imeli vpoglede 
v naloge od 1. do 4. 6. 2021. Učiteljem bodo rezultati služili za uvid v dobro in v slabše znanje učencev 
z namenom planiranja letne delovne priprave za naslednje šolsko leto. 

Rezultati učencev niso izostali. Učenci so sodelovali na likovno literarnih natečajih in na tekmovanjih 
iz posameznih predmetnih področij. Našteta so najvišja priznanja- zlata (fizika- 1, matematično Vegovo 
priznanje- 3, geografija- 1, razvedrilna matematika-3, angleščina- 1 (učenec je bil 1. v Sloveniji). Vsa 
tekmovanja še niso končana oziroma ovrednotena. 

V okviru praznovanja 40. obletnice šole smo posadili dve drevesi: lipo in jablano. V zemljo smo zakopali 
časovno kapsulo s sporočili. 

Šola se ponovno poteguje za naziv Kulturna šola. 

Šol v naravi nismo realizirali. Realizirali bomo poletno šolo v naravi za 4. in 5. razred v Pacugu. 

Organizirali bomo valeto in proslavo ob dnevu državnosti in ob zaključku šolskega leta. 

 

Predstavitev vodje aktiva naravoslovja: mag. Nataša Pozderec Intihar 

- Po vrnitvi v šolo je bil poudarek na utrjevanju in ponavljanju snovi 



 
- Učitelji so opazili, da koncentracija po zaključeni oceni pade. Učenci so utrujeni in zato učitelji 

veliko truda vložijo v motiviranje učencev (zapisovanje in sledenje med poukom, domače 
naloge…) 

Predstavitev vodje aktiva družboslovja: Nataša Škorjanc Strnad 

- Učitelji načrtujejo ekskurzije v mesecu juniju 
- Obnavlja se naziv Kulturna šola 
- Zahvala učencem za sodelovanje na likovno literarnih natečajih 

Predstavitev vodje športnih pedagogov: Nada Vene 

- Večina učencev že ima zaključene ocene pri športni vzgoji 
- Učenci so bili zelo zadovoljni z izvedbo športnega dneva v Woop-u in GIB-u, zato bodo 

podobne športne dneve poskušali realizirati tudi v naslednjem šolskem letu 
- Športno vzgojni karton za jesen je zaključen (starši naj bi dobili dostope s strani SLOFIT), 

spomladanski športni karton pa se trenutno tudi vnaša v sistem. Učenci so ga tudi opravili. 

Predstavitev aktiva 2. ocenjevanja obdobja: Maja Premrl 

- Po vrnitvi v šole zelo veliko vzgojnih težav in težave s pridobivanjem pozitivnih ocen v 4. in 5. 
razredu. 
 

Poročilo svetovalne službe: Anja Godec Milinković 

- potekala je tudi poklicna orientacija in vpis v srednje šole 
 

- šola bo izvedla karierno orientacijo: testiralo se bo otroke in preverjalo njihove sposobnosti za 
lažje usmerjanje oz. odločanje za vpis naprej. Testiralo se bo otroke, kjer bodo starši dali 
privolitev.  

- Aktivno je potekalo reševanje vzgojnih težav učencev. 

Poročilo OPB: Andrejka Kovač 

- Pozivamo starše in otroke, da naj pri prvem vhodu pri ga. Nevenki preverijo oblačila, dežnike, 
copate, ki so jih otroci tekom leta pozabili v šoli. Kar bo ostalo, bo šlo v dobrodelne namene. 

- Opozarjamo starše, da je igrišče do 16. ure namenjeno le za otroke, zato naj se starši na njem 
ne zadržujejo. 

 

5. Poročilo šolskega sklada 

- V šolskem skladu je bilo konec decembra 2020 stanje 5.995 €. V koledarskem letu 2020 so se 
iz sredstev šolskega sklada financirala nekatera tekmovanja in prevozi ter prijavnine. Običajno 
so v večjem deležu sredstva pokrivala tudi ŠVN za učence iz socialno šibkejših družin, ki pa so 
lansko leto v večini odpadle. V novembru 2020 pa so se iz šolskega sklada po odobritvi 
nadzornega odbora nabavili tablični računalniki. Tablični računalniki so bili v času šolanja na 
daljavo na voljo za izposojo učencem, ki niso imeli ustrezne opreme za delo. Po koncu šolanja 
na daljavo, se bodo tablični računalniki uporabljali pri pouku v šoli.   
 

- Razredniki pa so na roditeljskem sestanku tudi nagovorili starše za oddajo vlog za šolski sklad, 
ker je v tem šolskem letu prispelo manj vlog, kot prejšnja leta. Ker se je socialna situacija v 
marsikateri družini v času epidemije zaostrila, smo želeli starše spomniti, da lahko oddajo 
vlogo za odobritev sredstev iz šolskega sklada.  Tudi na majskem roditeljskem sestanku smo 



 
starše učencev, ki se bodo v udeležili poletne šole v naravi, zopet pozvali k oddaji vloge. 
 

- Starši so letos donirali 2.170,00 EUR. 
 

- Kljub nakupu računalniške opreme za pouk na daljavo (in nekaj malega šolskih dejavnosti, ki 
smo jih v marcu in aprilu subvencionirali iz šolskega sklada) je v skladu še od prej ostalo na 
razpolago 5.730,00 EUR; skupaj je še približno na voljo 7.900, 00 EUR. 

 

6. Prve informacije za šolsko leto 2021/22 

V novem šolskem letu se bodo izvedle 3- in 5-dnevne interdisciplinarne aktivnosti. Šola ni dobila 

potrjenih terminov za 6., 7.  in 9. razred, zato iščejo alternative. V naslednjem letu se planira izvedba 

šole v naravi – smučanje (Dom na Kopah namesto dom Gorenje) za 6. in 7.razred. 

V 1. razred se bo vpisalo 58 otrok (3 oddelki) 

Prenova šolske telovadnice, jedilnice in kuhinje:  

- šola je imela sestanek pri podžupanu, kjer je arhitektka predstavila načrt za prenovo 

- vrednost investicije znaša cca. 5 mio EUR 

- vsa potrebna dokumentacija naj bi bila urejena v 2022, prenova pa zaključena v 2023 

Izbirni predmeti bodo v letu 2021/22 podobni kot v tem šolskem letu 

Šola bo nadaljevala s projektom JEŠT in ERAZMUS tudi v naslednjem šolskem letu. 

Iskali se bodo dodatni kadri (med počitnicami se bosta upokojili 2 učiteljici). 

 

7. Pobude in mnenja staršev 

1.a Starši se zahvalijo obema učiteljicama v njihovem oddelku. 
Vprašanje s strani staršev je bilo, ali obstaja možnost nadomeščanja plavalnega tečaja v 2. 
razredu? 
 
Odgovor šole: V 2. razredu ga žal ne bo, se bodo pa plavalni tečaji za te učence izvedli v 3. 
razredu. Izvedba je odvisna od organizatorja Šport Ljubljana in od prostih kapacitet bazenov. 
 

1.b Predstavnik staršev ni prisoten. 

1.c Ni predlogov in pobud. 
Starši se zahvalijo obema učiteljicama v njihovem oddelku. 

2.a Ni predlogov in pobud. 

2.b Vsi odgovori so bili podani s strani šole že v poglavju 3. 

2.c Ni predlogov in pobud. 

3.a Ali se bo poleg telovadnice uredilo tudi zunanje igrišče? 
 
Odgovor šole: Prioriteta je telovadnica s kuhinjo in jedilnico. Župan je izpostavil željo za 
celovito obnovo, ampak v samem načrtu zaenkrat zunanje igrišče ni vključeno. 

3.b Pohvale vsem učiteljicam v oddelku za izvedbo šolanja na daljavo in po vrnitvi. 
Pohvala za način izvedbe izbire izbirnih predmetov in aktivnosti preko Lopolisa. 

4.a Ni predlogov in pobud. 

4.b Predstavnik staršev ni prisoten, se je opravičil. 



 

4.c Ni predlogov in pobud. 

5.a Pohvale razredničarki za izvedeno šolanje na daljavo in po vrnitvi nazaj v šolo.  

5.b Izpostavili možnost sodelovanja na tekmovanju Male sive celice. 
Odgovor šole je podan v Poglavju 3 (pobuda št. 3). 

5.c Predstavnik staršev ni prisoten. 

6.a Predstavnik se je opravičil za izostanek in sporočil, da ni bilo predlogov in pobud s strani 
staršev. 

6.b Ni predlogov in pobud. 

6.c Ni predlogov in pobud. 

7.a Ni predlogov in pobud. 

7.b Predstavnik se je opravičil za izostanek in sporočil, da ni bilo predlogov in pobud s strani 
staršev. 

7.c Starši se sprašujejo, zakaj morajo tudi tisti učenci, ki so preboleli Covid v karanteno? 
 
Odgovor šole: Zaradi lažje organizacije pouka, ker se sledi smernicam NIJZ (da mora celoten 
razred v karanteno) in ker šola tudi nima informacij, kdo od učencev je Covid prebolel. 
 

8.a Otrokom je uspeh v tem letu padel, določeni učitelji se po mnenju staršev niso dovolj 
prilagodili izredni situaciji, v kateri smo. 
Na drugih šolah so kriteriji glede zaključevanja ocen 'bolj prijazni', omogočili so drugačne 
načine ocenjevanja. Otroci bodo pri vpisu v SŠ v neenakem položaju. 
  
Odgovor šole: Starši naj se obrnejo glede konkretnih učiteljev obrnejo na ravnateljico. Ne 
želimo, da se posplošuje in meče slaba luč na celotni učiteljski zbor. 

8.b Pridružujejo se pobudi 8.a razreda glede ocenjevanja. 
Pohvale razredničarki in celotnemu učiteljskemu zboru.  

8.c Pridružujejo se pobudi 8.a razreda glede ocenjevanja. 
Pohvale razredničarki in celotnemu učiteljskemu zboru. 

9.a Ni pobud 

9.b Pohvale učiteljem in razredničarki za opravljeno delo v času šolanja na daljavo in za vso 
podporo, ki so jo nudile razredu v vseh 9. letih šolanja. 

9.c Pohvala celotnemu učiteljskemu zboru za delo v času šolanja po vrnitvi in na daljavo. 
Veseli, ker bo valeta izpeljana. 

 

 
Sestanek se je končal ob 18.39 uri. 
 
Zapisnik je pregledala predsednica sveta staršev ga. Polona Kresnik dne 02.06.2021. Zapisnik je bil 
poslan v usklajevanje staršem dne 03.06.2021 in je bil dne 07.06.2021 z njimi usklajen. Zapisnik je bil 
dne 07.06.2021 poslan predstavnikom šole, ki so dodali svoje pripombe dne 09.06.2021.  
 
Zapisala Valerija Marenče 
 


