
 
 
 

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta 

Prušnikova ulica 85 

1210 Ljubljana Šentvid 

SVET STARŠEV 

 
Zapisnik 

4. seje sveta staršev z dne 14.5.2019 
 
 
Prisotni:  
Jelka Košir (1.a), Dragana Spasojević Štrucl (1.b), Peter Hazler (2.a), Rok Bojanc 
(2.b), Aljaž Küssel (3.a), Anže Mihovec  (3.b), Marjana Cedilnik (4.a), Maja Drlje 
Govednik (4.b), Marko Črnivec (5.a), Bojan Bataković (5.b), Ana Zdravje in Stanislav 
Rozman (6.a), Andreja Markovič (6.b), Jože Podpečnik, (7.a), Urška Brodnik (7.b), 
Maja Kiš (8.a), Branka Kardum Fable (8.b), Benjamin Gregorinčič (9.a) ter Božo 
Starašinič, ravnatelj in Pavel Virant, pomočnik ravnatelja. 
 
 
Dnevni red:  
1. Potrditev zapisnika 3. seje  
2. Aktualno dogajanje na šoli 
3. Medvrstniški odnosi in strpnost 
4. Potek dela v delovnih skupinah  
5. Vprašanja in pobude staršev  
6. Razno   
 
 
Ad1/  
Sklep: Zapisnik 3. seje je brez pripomb sprejet. (16/0/0) 
 
Ad2/  
Ravnatelj pove, da je osnovna dejavnost šole pouk, da se šolsko leto približuje 
zaključku in da je v tem obdobju veliko ocenjevanja.  
Kljub temu pa na šoli poteka veliko dejavnosti, ki so pomembne z vzgojnega in 
izobraževalnega vidika.  Ravnatelj poudari, da so učenci 6. in 9. razreda opravljali 
nacionalno preverjanje znanja, poleg tega pa še izpostavi današnji obisk pisatelja 
Slavka Pregla, ki je bil namenjen učencem, ki so osvojili bralno značko, sobotni in 
nedeljski nastop folklorne skupine na letnem koncertu folklorne skupine Emona, 
nastop pevskega zbora v Cankarjevem domu na prireditvi »Zakaj sem partizan?«, 
dogodek »noč knjige« na katerem je sodelovalo preko 80 učencev. Učenci so bili 
aktivni v različnih delavnicah, ki so jih izvedli učitelji šole in zunanji izvajalci. Večer so 
zaključili z branjem, noč pa so prespali v šoli. Poleg tega se učenci vključujejo v 
različne natečaja, zadnji je bil natečaj ob 150 letnici tabora v Vižmarjah. Šola je 
organizirala državno tekmovanje v matematiki, ki se ga je udeležilo preko 200 
učencev. Učenci 5. razreda se pripravljajo za opravljanje kolesarskega izpita, 6. junija 
bo zbiralna akcija papirja, 11. unija pa tradicionalna prireditev »Ritem na parketu« s 



srečelovom in licitacijo za šolski sklad.  Starši bodo je z dopisom povabljeni k donaciji 
in pridobivanju predmetov, ki bi bili zanimivi za dogodek. Ravnatelj še pove, da je 
prepričan, da bo to lepa prireditev, tako kot je bila prireditev »Pozdrav pomladi«.  
Aktivnosti, ki so posebnost posameznega oddelka, pa so (bodo) razredniki izpostavili 
na roditeljskih sestankih. 
 
 
Ad3/  
Ravnatelj uvodoma opiše stanje na področju. Šolska svetovalna delavka je pripravila 
tudi pregled vseh izvedenih aktivnosti na to temo po razredih, žal pa zaradi 
zdravstvenih razlogov ni mogla priti na sejo in jo gospod ravnatelj opraviči. Ravnatelj 
predstavi delo, ki se že izvaja na šoli –  delovanje v smeri »Naša šola – varna šola«, 
vsak oddelek je imel štiri do pet projektnih delavnic, ki jih izvajajo učitelji, svetovalna 
delavka in zunanji izvajalci. Ravnatelj poudari, da je pojav nasilja veliko krat odvisen 
od klime, ki vlada v šoli. Ravno zato, pove ravnatelj, na šoli dajejo velik poudarek tudi 
obšolskim dejavnostim, ki spodbuja sodelovanje učenci, učitelji in starši.  
Ravnatelj še pove, da učence učijo, da v primeru pojava nasilja, znajo poiskati pomoč 
in to sporočiti tudi odraslim (učiteljem, svetovalni delavki, ravnatelju, staršem ...). Če 
starši zaznajo, da je bil otrok žrtev nasilja, naj to čim prej sporočijo šoli.  
 
Predstavnik 5.a poroča o problemu, izpostavljenem na 3. seji. Težavo v razredu 
rešujejo. Situacija se izboljšuje, vendar je potrebno še nadaljevati z usmerjeni delom 
z učenci (in starši).  
 
Razvije se razprava o možnostih, ki bi se še lahko dodale – predvsem za starše 
(predavanja za starše na temo čuječnosti). 
 
G. ravnatelj izpostavi, da se vedno lahko/moramo obrniti na šolsko strokovno 
svetovalko (ga. Olga Oven), na razrednika ter seveda nanj oz. kogarkoli na šoli.  
 
V razpravi sodeluje več predstavnikov in pove svoja mnenja.  

 vzgoja se začne doma. Dobri odnosi, zgled in dobra mera razumevanja doma 
pripomorejo k dobremu/ lepemu odnosu do sovrstnikov. Če pa do tega 
(nestrpnosti, nasilja) pride, je potrebno stvari takoj razjasniti in ne pometati pod 
preprogo. Osmi razredi imajo že nekaj časa delavnice na to temo ( pohvalno in 
zanimivo tudi s strani učencev).   

 
 
En predstavnik poroča o možnosti, da v njegovem oddelku lahko prihaja do 
(medvrstniškega) izključevanja in ravnatelj si primer zabeleži, da ga šolska 
svetovalna služba preveri.  
 
Prisotni se strinjajo, da bi stanje lahko poglobljeno spremljali tudi v prihodnjih letih in 
vsaj enkrat letno na sejo sveta to uvrstili kot posebno temo.  
 
Ad4/  
 
Delovna skupina za šolsko prehrano aktivno dela in je že jeseni dosegla nekaj 
izboljšav. Poda še predlog, da se v Pravilnik o šolski prehrani zapiše določilo o 
prevzemu hrane v šoli, če otroka ni mogoče odjaviti (velja za prvi dan) in da so vrči z 



vodo na mizah. Ravnatelj se strinja s predlogom za prevzem hrane, za vrče ocenjuje, 
da ni potrebno oziroma smotrno urejanje s pravilnikom.  Ravnatelj še pojasni, da 
lahko starši v primeru dvoma, ali bo otrok že dovolj zdrav za šolo, raje odjavimo 
prehrano za kak dan več in nato obvestimo, če otrok vseeno pride, prehrano ima pa 
odjavljeno.  
 
Ostale delovne skupine so manj aktivne oz. še niso končale svojega dela:  

- e-obveščanje je našlo par predlogov rešitev, kako zadostiti GDPR in 
posredovati e-obvestila, a še nima končnega (pri)poročila ;  

- pobud za spremembe pravil sveta staršev ni bilo, poroča predsednik. 
Predlaga, da bi vseeno pravila posodobili predvsem v delu, ki se nanaša na 
komunikacijo, ki je danes v veliki meri elektronska in ne pisna. Izvedba je tako 
odvisna tudi od zgoraj omenjenega e-obveščanja.  
 

 
Ad5/  
 
- Dramske igre so zelo priljubljene in učenci so žalostni, če dejavnost odpade.   
 
Ravnatelj pove, da je učiteljica, ki dejavnost izvaja, zunanja izvajalka in da je 
dejavnost okrnjena zaradi zdravstvenih razlogov. 
 
 
- nekaj staršev je komentiralo, da se krožek pevske vaje v prvem razredu malo 
"prestrogo" izvaja in otroci ne hodijo z zadovoljstvom oz je nek odpor, naj se morda 
poskuša ugotoviti, če je kak problem in če se da kaj izboljšati za prihodnje leto? 
Ravnatelj bo pripravil odgovor za naslednjo seje.  
 
- pa še eno o fotografiranju: otroci so se fotografirali 18.4., pa fotografij po skoraj 
mesecu še ni. Na računu piše 15 dni, nakazilo so zahtevali najkasneje dan po 
fotografiranju.... toliko o tem- ker smo imeli že lani pripombe na izvajalca, ki je ostal 
isti. 
Učenci so fotografije dobili naslednji dan. Lansko leto so bile pripombe na ponujene 
možnosti fotografij.  
 
- nekateri otroci (iz drugih razredov) še vedno pijejo iz pitnika tako da celo pipo dajo v 
usta ali se pipe dotikajo z usti - predlog naj se doda kakšno opozorilo ali slikovni 
prikaz uporabe pitnika ter o tem pogovori v razredih.  
Ravnatelj pojasni, da so navodila podali ter ob pitnikih izobesili prikaze.  
 
 
Še ena pobuda je prispela:  »o šolskih dejavnostih/krožkih za prvi ali drugi razred: 
fantje potrebujejo krožek z igrami z žogo - nogomet ali kaj podobnega, ker 
potrebujejo dodatno energijo dati iz sebe.  
Sicer je prvi razred imel osnovno motoriko, ampak se fantje dolgočasijo. Pa nimam 
nič proti vaditeljicam tega krožka, ker so vse v redu, samo fantje potrebujejo 
drugačno miganje/dejavnost«. 
Svet staršev ugotavlja, da se je ta pobuda pojavila že lani na koncu šolskega leta za 
naslednje šolsko leto in bila izražena tudi na začetku tekočega šolskega leta.  
 



Ravnatelj bo pripravil pojasnilo za naslednji sejo.  
 
Ad6/  
 
Ali bi bilo mogoče v šolski knjižnici nekoliko povečati zalogo tistih knjig, ki jih imajo 

učenci za domače branje? Dostikrat imamo težavo najti knjigo, poleg šolske, so v 

aktualnem terminu dostikrat izropane tudi vse okoliške knjižnice. 

Pojasnilo knjižničarke: nekateri učenci imajo izposojeno knjigo predolgo časa pri sebi, 

knjižničarka in učiteljice jih opozarjajo da knjigo vrnejo. V nekaterih razredih je več 

učencev, v drugih pa manj, kar tudi vpliva na čakalno vrsto. Ravnatelj obljubi dokup 

knjig, če bo to potrebno glede na število izvodov in število učencev.  

 

Je mogoče preveriti, kako je v šoli s podporo za odprtokodne formate datotek? Otroci 

kdaj prinesejo na USB ključku v šolo in ne uspejo uporabiti.  

V tajništvu je na voljo publikacija CŠOD – možnost preživljanja družinskih počitnic v 
njihovih nastanitvah, posredovali bomo tudi spletni naslov.  
 

Posamezni starši izrečejo pohvale za opravljeno delo in organizirane dogodke:  

- vodenje dramskega krožka,  

- zborovodkinji,  

- učiteljicam folklore  

- organizatorjem nočnega branja knjig in posebej ravnatelju  za njegov nastop.  

 
 
 
Seja zaključena ob 19:30.  
 
Zapisala:  
Marjana Cedilnik           

 Stanislav Rozman,  
predsednik 

 
 


