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OSNOVNA ŠOLA           
FRANCA ROZMANA STANETA 
Prušnikova 85 
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID 
 
SVET STARŠEV 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
 

2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2012/2013, ki je bila v četrtek, 18. oktobra 2012 ob 18.00 uri. 
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 1. seje 
2. Program dela Sveta staršev v šolskem letu 2012/13 
3. Predlog kandidatov za pritožbeno komisijo 
4. Pregled povratnih informacij za pobude s prejšnje seje 
5. Vprašanja in pobude staršev 
6. Razno 
 
PRISOTNI: 
Na 2. seji sveta staršev v šolskem letu 2012/13 je bilo prisotnih 12 od 18 predstavnikov staršev: 
Darko Mikša (1.a), Rok Bojanc (namestnik 1.b), Silva Mlakar (2.a), Sonja Hurčak Šubic (2.b), Stanislav Rozman 
(3.a), Samo Kranjec (3.b), Darja Volč (4.a), Apolonija Bajraktarević (5.a), Simona Vitanc (namestnica 6.a), 
Brigita Vrabič Kek (6.b), Marin Kneževič (7.a), Franc Kajzer (9.a)  
Opravičeni: 4.b, 7.b, 8.a, 8.b in 9.b. 
Odsoten: 5.b. 
Ostali prisotni: ravnatelj Božo Starašinič, pomočnik ravnatelja Pavel Virant. 
 
POVZETEK RAZPRAVE: 
1. Potrditev zapisnika 1. seje 
Na zapisnik 1. seje Sveta staršev ni bilo podanih pripomb.  
Sklep: Zapisnik in dnevni red sta bila soglasno sprejeta. Zapisnik bo objavljen na spletni strani šole: 

http://www.osfrslj.si/index.php/svet-starev-mainmenu-33.html?task=view&id=40 
 
2. Program dela Sveta staršev v šolskem letu 2012/13 
Predstavniki staršev so podali naslednje pobude oz predloge: 

 Eko šola – opozoriti starše na začetku šolskega leta na aktivnosti povezane s tem projektom – zbiranje 
starega papirja, zamaškov, tonerjev, kartuš,.. ki poteka vsako leto. 
 Ga. Šubic in g. Rozman skupaj oblikujeta obvestilo za starše. 

 Povečanje prometne varnosti – obnašanje otrok v bližini tovornjakov:  
 G. Starašinič je razložil, da je aktivnost v fazi dogovarjanja. 

 Pomoč starejših ljudi (stari starši, prostovoljci) – za večjo prometno varnost. Podobna ideja je že uveljavljena 
na področju Ljubljane ob začetku šolskega leta in ponekod tudi skozi celo šolsko leto: 
 Preveriti možnost sodelovanja z društvom upokojencev.  

 Prenova spletne strani – še nerealizirana pobuda iz konca lanskega šolskega leta: 
 G. Rozman zbira predloge in pobude 

 Spremljanje in sodelovanje na področju šolske prehrane: 
 V naslednjih dneh bomo dobili vprašalnik glede šolske prehrane 
 Vključitev aktivnosti v program dela Sveta staršev 

Sklep: Program dela Sveta staršev je bil soglasno sprejet. 
 
3. Predlog kandidatov za pritožbeno komisijo 
Kandidati za pritožbeno komisijo: Silva Mlakar in Samo Kranjec 
Sklep: Svet staršev je z 10 glasovi za in 2 vzdržanima potrdil kandidata za pritožbeno komisijo. 
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4. Pregled povratnih informacij za pobude s prejšnje seje 

 Prevozi v šolo iz drugega šolskega okoliša: 
 Sedaj se lahko vozijo vsi učenci – pravilo je: če je bil učenec v matičnem šolskem okolišu upravičen do 

prevoza v matično šolo, potem je upravičen tudi do prevoza v šolo, ki jo obiskuje. Starostne omejitve pri 
tem ni, vozni red je prilagojen glede na mlajše učence.  

- Interesni dejavnosti igraje po angleško in šah: 
 G. Starašinič je pojasnil, da šola ni dobila soglasja za plačilo teh dveh dejavnosti (ZUJF). Rešitev je 

financiranje dejavnosti s strani staršev, če za izvedbo še vedno obstaja interes. 
 G. Starašinič lahko poišče možne izvajalce in zbere ponudbe. 

- Učna gradiva za 7. razred pri predmetu Naravoslovje – pri tem predmetu nimajo učbenika: 
 G. Starašinič se je pogovoril z učiteljico: zapiski v zvezku so dovolj za ocenjevanje. 

- Problematika »hazardiranja«: 
 Proučiti je potrebno zakonodajo na tem področju (starostna omejitve pri prodaji,…) 

- Pobuda staršev – kako se je potrebno učiti: 
 Pobuda se izvaja  

- Izvajanje predmeta športne vzgoje pri dečkih v višjih razredih: 
 Na pripombo, da učenci pri športni vzgoji igrajo le nogomet, je ravnatelj pojasnil, da je po pogovoru z 

učiteljem ta pojasnil, da so ure športne vzgoje v tem obdobju, ko so učenci pretežno zunaj na šolskem 
igrišču, po vsebini kombinirane z atletiko in da v zaključnem delu ure učenci igrajo nogomet. Učenci, ki 
nogometa ne igrajo radi, imajo v tej fazi učne ure na izbiro tudi druge vsebine (badminton …)  

5. Vprašanja in pobude staršev 
- Tekmovanje MATEMČEK – predlog za sodelovanje na tem tekmovanju. 
- Problematika ob menjavi garderob ob pouku športne vzgoje (4. in 7.r): 

 Pravilo je, da se menjava izvede na hodniku in učitelji so zadolženi, da pregledajo garderobe. Ob 
morebitnem ponavljanju težav je potrebno sporočiti v šolo čim prej.  

- Dežurstva ob vhodu v šolo – receptorja ni več: 
 Dežurstva izvajajo učenci 6.- 9.r do 13:30. 

- S strani staršev je bila izražena pohvala, da so učenci v varstvu tudi pogosto zunaj in ne le v učilnicah. 
- Predlogi za datume naslednjih sej: 29.11., 21.2., 21.3., 18.4., 30.5. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
Zapisala: Brigita Vrabič Kek 
 

Stanislav Rozman 
predsednik Sveta staršev 

 


