
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA     OSNUTEK   

Prušnikova ulica 85  

1210 LJUBLJANA – ŠENTVID  

SVET STARŠEV  

  

Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2019/20,  

Četrtek, 24. septembra 2019, ob 18.00 v učilnici št. 7.  

  

Prisotni: 

Barbara Kuzmanovski (1.a), Maja Drev Ovnič (1.b), Jelka Košir (2.a), Sandra Topić (2.b), Renato 

Podmenik (3.a), Rok Bojanc (3.b), Aljaž Küssel (4.a), Anže Mihovec (4.b), Marjana Cedilnik (5.a), 

Matjaž Stopar (6.a), Metoda Šoba (6.b), Ana Zdravje in Stanislav Rozman (7.a), Andreja Markovič 

(7.b), Jože Podpečnik (8.a), Andrej Eterović (8.b), Maja Kiš (9.a), Sonja Hurčak Šubic (9.b), Pavel 

Virant, pomočnik ravnatelja in Božo Starašinič, ravnatelj.  

  

Opravičeni: 

 5.b 

  

Uvodoma ravnatelj predlaga spremembo dnevnega reda, novo 4. točko:  

pridobitev mnenja k  spremembam pravilnika o šolski prehrani. 

Predlog je soglasno sprejet.  

  

Dnevni red: 

1.     Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev.  

2.     Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2018/19. 

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

4.     Pridobitev mnenja k  spremembam pravilnika o šolski prehrani  

5.     Predstavitev LDN  

6.     Nadomestne volitve v svet zavoda  

7.     Vprašanja in pobude. 

  

Po uvodnem nagovoru gospoda ravnatelja, ki je tudi vodil sejo do izvolitve predsednika in 

namestnikov, se predstavijo predstavniki staršev posameznih razredov.  

  



1.     Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev. 

  

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

  

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

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

  

2.               Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2018/19. 

Ravnatelj je predstavil poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2018/2019. 

Štirje  učenci, od skupno 384 učencev, niso uspešno opravili razreda (98,95 % uspešnost). 

Dopolnilni pouk je obiskovala skoraj polovica učencev, dodatni pa malo manj od polovice. 

Pouka je bil realiziran v okviru predpisanih zahtev po obsegu in vsebini. Športni, kulturni, 

naravoslovni in tehniški dnevi so bili izvedeni, nekateri z nekaterimi vsebinskimi ali terminskimi 

spremembami. 

Šole v naravi so bile izvedene v osmih razredih, udeležba je bila v poprečju 92,8 %. Od 338 

učencev, kolikor jih je obiskovalo razrede v katerih so bile organizirane šole v naravi, se jih je 

udeležilo šole v naravi udeležilo 314. Izvedeni so bili tečaji drsanja, plavanja, rolanja za učence, 

ki so bili vključeni v podaljšano bivanje. Petošolci so opravili kolesarski izpit.   

  

Učenci so tekmovali na tekmovanjih iz znanja različnih predmetov in na športnih tekmovanjih. 

Ravnatelj izpostavi, da je poleg dosežkov na tekmovanjih, pomembno tudi to, da imajo učenci 

preko udeležbe na tekmovanjih, možnost iskanja in poglabljanja interesov in potencialov. 

Petnajstih tekmovanj v znanju se je udeležilo 836 učencev.  

  

Na NPZ so bili učenci v slovenskem povprečju, razen v 6. razredu nekoliko slabši v matematiki. 

  

Na športnem področju pa so bili učenci po udeležbi uvrščeni na peto mesto med ljubljanskimi 

osnovnimi šolami in osvojili naslov državnega prvaka v akrobatiki. Ravnatelj je še povedal, da so 

med šolskim letom učenci sodelovali pri številnih aktivnostih, natečajih in projektih. Šola se je 

aktivno vključila v praznovanje 150 letnice tabora v Vižmarjih. Šolo sta obiskala pisateljica Hilli 

Randt in pisatelj Slavko Pregl, ki je imel srečanje z učenci, ki so osvojili bralno značko.   

  

Za učence so bile organizirane preventivne dejavnosti, za vsak oddelek najmanj dve do tri. Za 

nekatere tudi več.  

  

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

šolsko leto 2018/2019.  

  

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

  



Ravnatelj predstavi predlog nadstandardnih  dejavnosti. To 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,  ki je organiziran v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana.  

  

Starši so se na majskih in septembrskih roditeljski sestankih seznanili s vsebinami šol v naravi in 

jih tudi podpirajo. Učencem od 6. do 9. razreda bodo na šoli ponudili udeležbo na taboru za 

učence, ki želijo nekaj več. Vsebina vikend tabora bo astronomija in raziskovanje.  

  

Predstavnik staršev vpraša, če je kaj znano ali se otroci nadstandardnih dejavnosti ne udeležijo 

zaradi socialnih statusov in kako organizirajo pouk za tiste, ki se jih ne udeležijo. 

  

Ravnatelj pojasni, da šola organizira pouk oz. primerljivo projektno dejavnost. 

  

Sklep: Svet staršev da soglasje k nadstandardnem programu. Vsi glasovi soglasno ZA (17/0/0) 

  

4.               Pridobitev mnenja sveta staršev za pravilnik šolske prehrane 

  

Ravnatelj je predstavil predlog spremembe Pravil šolske prehrane, ki se poleg spremembe 

elektronskega naslova za odjavo obroka in pravočasnosti odjave vsaj en delovni dan prej, 

nanaša na to, da je v primeru, ko odsotnega učenca ni možno pravočasno odjaviti od kosila, se 

zanj lahko prevzame kosilo v šolski kuhinji med 11.30 in 11.45. Prevzem kosila je potrebno 

predhodno sporočiti osebno ali po telefonu v kuhinjo ali tajništvo. Kosilo se prevzame v lastni 

embalaži. Ob prevzemu je potrebno podpisati izjavo, da šola ne odgovarja za kvaliteto prehrane 

in morebitne posledice, ki bi nastale zaradi, s strani prevzemnika neustreznega prenosa, 

shranjevanja ali nadaljnje obdelave. 

  

Sklep: Svet staršev potrdi in da pozitivno mnenje glede predlaganih sprememb, soglasno (17/0/0) 

  

Svet staršev izvoli predstavnico za komisijo za prehrano. 

  

Sklep: Predstavnica za prehrano je Barbara Kuzmanovski, namestnica Jelka Košir, izvoljeno 

soglasno (17/0/0) 

  

5.               Predstavitev letnega delovnega načrta 

6.               Izvolitev nadomestnih predstavnikov sveta zavoda 

  

Svet staršev predlaga in glasuje za nova, nadomestna predstavnika Sveta šole za enoletni 

mandat zaradi prenehanja mandata predstavnikov staršev, katerih otroci se ne šolajo več na šoli.  

  

Sklep:  

Predlagani kandidatki sta Sonja Hurčak Šubic in Metoda Šoba. (17/0/0)  

  

Sklep:   



Svet staršev oblikuje volilno komisijo v sestavi Aljaž Küssel, Matjaž Stopar, Renato Podmenik 

(14/0/0) .  

  

Po preštetju glasovnic komisija ugotovi, da sta obe kandidatki zvoljeni. Prejeli sta po 17 glasov.  

  

Sklep:  

Svet staršev poziva svet zavoda, da imenuje tri kandidate za upravni odbor šolskega sklada iz 

vrst zaposlenih (17/0/0)  

  

Svet staršev tudi poziva vse starše, da se prijavijo ali predlagajo kandidate za štiri predstavnike 

staršev v upravnem odboru šolskega sklada. 

  

Šolski sklad zbira sredstva za izboljševanje in nakup pripomočkov. Pripravilo se bo elektronsko 

pošto, ki jo bodo predstavniki posredovali naprej. 

  

7.               Vprašanja in pobude 
 

  

1.) 

Predstavnica staršev izrazi nestrinjanje v zvezi z metodami, ki se jih je posluževala neimenovana 

učiteljica/učitelj 6. Razreda. Starši menijo, da je neprimerno poizvedovanje ocen iz prejšnjega leta 

ter rangiranje učencev glede na te ocene. Otroci ocenjeni z 3 in manj so imeli za pripravi 14 dni 

(ter možnost uporabe knjige), ostali le 7 dni za pripravo na govorni nastop. 

  

Starš opozori, da je sporno da učencem niso dane enake možnosti. 

  

 Ravnatelj spodbudi, da naj se pogovorijo znotraj razreda. Prav tako omeni, da za tovrstne 

probleme ni smotrno čakati sejo sveta staršev. 

  

2.)  

Predstavnica vpraša, zakaj je ponovno se zgodilo, da so bila vrata šole zaklenjena med 7:30 in 8 

uro 

Ravnatelj pojasni, da se je to zgodilo le enkrat. 

  

3.) 

Starš izpostavi problematiko prenatrpanega avtobusa na Brilejevi pri Šparu. Otroci stojijo na 

avtobusu. 

Ravnatelj bo zateval pojasnilo 

  

4.)  

Starše zanima če bo letos ponovno izvedeno izobraževanje za starše in podajo nekatere predloge 

(Juhant, Divjak…).  

Znana imena privabijo veliko zanimanja. 

  



5.) 

Vprašanje o valeti, kakšne so možnosti; omenja se kulturni program v Ljudskem domu.  

  

Ravnatelj pove, da je za podaljšanje prireditve potrebno dovoljenje četrtne skupnosti ter da je v 

preteklosti organiziral dogodek Bolero, da pa je to tema za roditeljski sestanek 9. razredov. 

  

6.)  

Ali bo tudi letos organizirana noč knjige? 

Ravnatelj pritrdi. 

 

Seja zaključena ob 20:40  

 

Zapisala:  

Jelka Košir in Stanislav Rozman 


