
 

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta  

Svet staršev  

 

 

 

Zapisnik 1. seje sveta staršev v š.l. 2018/2019 

dne 27. IX. 2018 ob 18:00 uri 

 

Prisotni: Vlasta Podešva/Jelka Košir (1.a), Sandra Topić, Dragana Spasojevič Štrucl (1.b), 

Peter Hazler (2.a), Rok Bojanc (2.b), Aljaž Kussel (3.a), Anže Mihovec (3.b), Barbara Reya 

(4.a). Marko Črnivec (5.a), Bojan Bataković (5.b), Stanislav Rozman (6.a), Andreja Markovič 

(6.b), Jože Podpečnik (7.a), Urška Brodnik (7.b), Nataša Vidmar (8.a), Sonja Hurčak Šubic 

(8.b), Benjamin Gregorinčič (9.a), Božo Starašinič (ravnatelj); Pavel Virant (pomočnik 

ravnatelja)  

 

Dnevni red:  

 

1. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev. 

2. Poročilo o delovanju  Sveta staršev v šolskem letu 2017/18.  

3. Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2017/18. 

4. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2018/19 in pridobitev soglasja. 

5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 in pridobitev mnenja. 

6. Vprašanja in pobude. 

 

Po uvodnem pozdravu ravnatelja, ki je tudi vodil sejo do izvolitve predsednika sveta staršev,  

je ta predstavil možne načine glasovanja za predsednika in namestnika. 

 

Sklep: volitve predsednika in namestnikov se izvedejo javno z dvigom rok. Sklep je bil 

sprejet soglasno. 

Za predsednika sveta staršev je bil izvoljen gospod Stanislav Rozman, za namestnici pa 

Barbara Reya in Sandra Topić. Vsi trije so bili izvoljeni soglasno.  

 

Sklep: gospod Stanislav Rozman je v šolskem letu 2018/19 predsednik sveta staršev OŠ 

Franca Rozmana Staneta, namestnici pa sta  gospa Barbara Reya in gospa Sandra Topić.  

 

 

 

Ad2/ 

Brez razprave je sprejet  

Sklep: Svet staršev se je seznanil s poročilom o delu za lansko šolsko leto. (16/0/0) 
 

Ad3/  

Ravnatelj predstavi poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa.  

 

Ravnatelj je predstavil poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 

2017/18. Trije učenci od skupno 382 učencev niso uspešno opravilo razreda (99,2 % 

uspešnost). Uspeh je najboljši v zadnjih letih.  



Realizacija pouka je bila v okviru predpisanih zahtev po količini in vsebini. Dnevi dejavnosti 

so bili opravljeni v skladu z načrtom z določenimi spremembami, ki so jih narekovali različni 

razlogi.  

Šole v naravi so bile izvedene v osmih razredih, udeležba je bila v poprečju 93,2 %. To je 

najboljša udeležba v zadnjih letih. Najslabša udeležba je bila v 7. in 8. razredu (86,7%) 

Izvedeni so bili tečaji drsanja, plavanja, rolanja za učence, ki so bili vključeni v podaljšano 

bivanje.  

Učenci so bili uspešno tekmovali na tekmovanjih iz znanja različnih predmetov (3 zlata 

priznanja) in  na športnih tekmovanjih. Ravnatelj posebej izpostavi prvo mesto na državnem 

tekmovanju v akrobatiki za mlajše dečke.  

Na NPZ so bili učenci nad slovenskim povprečjem pri vseh predmetih, razen pri angleščini v 

šestem razredu. V devetem razredu so učenci najbolj presegli slovensko poprečje pri 

angleščini (+6,63%), v šestem pa pri slovenščini (+8,32%). 

Ravnatelj je še povedal, da so med šolskim letom učenci sodelovali pri številnih aktivnostih, s 

katerimi pa so bili starši sproti seznanjeni preko spletne strani.  

Ravnatelj poudari, da kljub temu, da so bili učenci v drugi polovici šolskega leta zaradi 

adaptacije šole razseljeni na večjem številu lokacij, program ni bil okrnjen, realizacija 

dejavnosti tudi ne, uspeh pa boljši kot v preteklih letih. Delno je bilo okrnjeno izvajanje pouka 

interesnih dejavnosti. 

 

Več predstavnikov posreduje pohvale in čestitke staršev ob prenovi šole in izpeljavi selitve ter 

pouka na nadomestnih lokacijah. .  

Predstavnik 5.b vpraša, kako si razlagamo visoke rezultate in zelo uspešen zaključek šolskega 

leta?  Učenci so bili zelo zavzeti, prav tako učitelji. ocenjuje ravnatelj.  

 

Sklep: Svet staršev se je seznanil s poročilom šole o učnem uspehu in realizaciji program 

za šolsko leto 2017/2018. (16/0/0)   

 

Ad4/  

Ravnatelj predstavi seznam nadstandarnih dejavnosti, ki so šole v naravi od 1. do 8. razreda in 

plačljiv tečaj drsanja (najem drsališča, prevoz in morebitna izposoja drsalk), ter brezplačni 

tečaj plavanja za prvi in tretji razred.  

 

Predstavniki izrazijo pohvalno mnenje, da smo ena redkih šol, ki to še neguje.  

 

Sklep: Svet staršev daje soglasje k nadstandardnim dejavnostim 2018/2019 . (16/0/0)   

 

Ad5/ 

Ravnatelj predstavi LDN  

Ravnatelj je predstavil vsebino Letnega delovnega načrta (koledar, dejavnosti, …) in poudaril, 

da se vsebina Letnega delovnega načrta bistveno ne razlikuje od tistega v preteklem letu. 

Povedal je še, da bodo letos na šoli večjo pozornost namenili raziskovalnemu delu učencev in 

izboljšanju komunikacije med učenci. Ravnatelj pove, da na šoli ugotavljajo, da učenci v 

medsebojnem pogovoru veliko krat uporabljajo neprimerno besedišče in to želeli izboljšati.  

 Pripomba več predstavnikov iz prve triade: potreba prvošolskih fantov po nogometu 

ali podobni igri.  Ravnatelj pove, da vseh dejavnosti, ki bi se jih učenci želeli udeležiti, 

na šoli ne morejo izvajati.  Učencem prvega razreda bo šola ponudila še dodatno 

dejavnost osnovno motoriko, za katero bodo starši dobili prijavnice.   

 Vprašanje glede plezalne stene - se uporablja, kot je namenjeno.   



 Na vprašanje, kako to, da se bo v 9. razredu v okviru NPZ-ja preverjala likovna 

umetnost, je ravnatelj povedal, da 3. predmet določi ministrstvo z žrebom.  

 Udeležba najboljših otrok, športnikov na šolskih tekmovanjih? Na šoli za veliko 

dejavnosti, ki jih učenci izvajajo izven šole v klubih, tudi ne vedo. Če obstaja interes 

učencev, staršev in kluba, da učenci nastopijo tudi na tekmovanjih v panogah, ki jih 

trenirajo, jih šola prijavi na tekmovanje, je pa lahko težava pri spremstvu na 

tekmovanje, saj je spremstvo učencev na tekmovanja le manjši del učiteljeve delovne 

obveznosti.  

Sklep: Svet staršev daje pritrdilno mnenje k letnemu delovnemu načrtu šole za šolsko 

leto 2018/2019 . (15/0/0)  

  

Ad6/  

 

 Predstavnica 1.b vprašuje,  kdaj bo obnova igrišča in okolice? V programu obnove je, 

načrti so pripravljeni, odvisno je od ustanovitelja, da odredi financiranje. Trudimo se, 

da bi to bilo čimprej. Investicije v igrišča zaostajajo, po Ljubljani imajo zdaj še 

prednost zgradbe. Predstavnika 5. b zanima, če je mogoče kaj malega postoriti, tudi s 

prostovoljnim delom, donacijami?  

 Predstavnica 1.a ponovno spomni na že lani izraženo željo po nogometu kot interesni 

dejavnosti.  

 Pitniki: otroci prvih razredov po oceni predstavnice potrebujejo pručke. Zaenkrat tega 

ne bo. Meni tudi, da bo potrebno poučiti otroke, kako si umivati roke in uporabljati 

pitnike. Ravnatelj obljubi, da bodo. Predstavnik 2.b sporoči. da otroci in starši 

opažajo, da nižješolci dajejo pitnik v usta ! Ravnatelj pojasni, da je tudi voda iz pipe 

neoporečna ! Vse instalacije so bile namreč obnovljene in zamenjane. Vodo lahko 

učenci pretakajo v kozarce, bidone...  

 Predstavnica 1.a posreduje pripombo staršev, da je polivka v solatnem baru 

otrokom  prekisla? Ravnatelj pojasni, da so sicer imeli na voljo posebej olje, kis in sol, 

a so mlajši učenci nespretno rokovali ali pretiravali. Zato je zdaj mešanica narejena 

vnaprej in se bodo potrudili, da bo primerna.  

 

Sklep:  

Predstavnica staršev v komisiji za šolsko prehrano je Jelka Košir. (14/0/1) 
V interni delovni skupini z njo sodelujejo še Urška Brodnik, Barbara Reya, A. Küssel in drugi 

zainteresirani.  

 

 Predstavnik 5.b ponovo izrazi zahvalo za ves trud ravnatelju. V času selitve smo videli 

opravljeno veliko delo in lepo sodelovanje z ostalimi šolami, kjer smo gostovali. 

Ravnatelj še doda, da bomo šole povabili na otvoritev, učenci pa poslali pisma 

zahvale.  

 Korespondenčno smo že pred tednom prejeli pripombo enega starša: danes smo doma 

pregledali interesne dejavnosti za našega prvošolca. Žal ugotavljam, da za fante pri 



vsej njihovi energiji ni na razpolago nobene športne dejavnosti. Izjema je folklora in 

pa skoki na mali prožni ponjavi, kamor pa učence praviloma povabi mentor.  

Po mojem mnenju bi bilo potrebno za kvaliteten razvoj fantov zagotoviti igre z žogo 

ali osnove atletike oz. motorike. Poleg tega predlagam, da nas starše obvestite tudi o 

dejavnostih, ki jih preko zunanjih izvajalcev omogočate v prostorih šole. 

 v učilnicah ni stenskih ur. Starši menijo, da je to nujen pripomoček, že zato, da se 

otroci sploh naučijo razbrati čas, da bi bili samostojni, ne pa odvisni od tega, da 

bi  obešali učiteljem (še) to, da morajo 15im učencev v varstvu na uro pošiljati na 

šolske in izvenšolske aktivnosti, ali pa seveda, da bi za gledanje na uro vlačili 

telefone iz torb. Ponekod teh ur že pred obnovo ni bilo ali pa niso delale, pravijo še. 

Ravnatelj zagotovi, da stenske ure v kratkem bodo!  

 Kdaj in kako so učenci in starši seznanjeni z možnostjo priznanja glasbene ali baletne 

šole z uradnim programom namesto obveznih izbirnih predmetov?  Pri predstavitvi 

LDN je ravnatelj povedal, da nekateri učenci ne obiskujejo izbirnih predmetov, ker 

uveljavijo opravičenost obiskovanja izbirnih predmetov v celoti ali delno, če 

obiskujejo glasbeno šolo,  ki izvaja javnoveljavni program. To možnost odločitve 

imajo zapisano na prijavnici,  ki jo prejmejo za izbor obveznih izbirnih predmetov 

za naslednje šolsko leto. 

 starši so spomnili tudi na to, da pričakujejo po prenovi dvig kakovosti šolske prehrane, 

vštevši tudi odnos do dela oz. storitve.  

 Preko dveh predstavnikov smo pred sejo prejeli pripombe, da se na začetku šolskega 

leta ponavlja, da so urniki in razpored interesnih dejavnosti znani prepozno v 

primerjavi z ostalimi šolami in imajo starši naše šole težave pri usklajevanju urnikov 

zunajšolskih dejavnosti, saj so starših drugih šol pri tem v prednosti. Ravnatelj 

pojasni, da je bilo letos načrtovanje še posebej ovirano zaradi zaključnih del, selitve in 

takratnih prostorskih in organizacijskih izzivov. 

 Predstavnika 7.a zanima, ali se piše šolska kronika? Da.  

 

Seja zaključena ob 20:35 uri, zapisal Stanislav R.  

 


