
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA  
Prušnikova ulica 85  
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID  
SVET STARŠEV  
 
Zapisnik 4. seje sveta staršev v šolskem letu 2020, četrtek, 28. maja 2020, ob 18.00 
v jedilnici šole. 
 
 
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 Kussel (4.a), Tanja Česen            
(4.b)*, Barbara Reya (5.a), Maja Drlje Govednik (5.b), Matjaž Stopar (6.a), Metoda            
Šoba (6.b), Stanislav Rozman (7.a), Ana Zdravje (7.a), Andreja Markovič (7.b), Jože            
Podpečnik (8.a), Andrej Eterović (8.b), Maja Kiš (9.a), Sonja Šubic Hurčak (9.b),            
ravnatelj Božo Starašinič in Pavel Virant, pomočnik ravnatelja. 
*) sodelovanje na daljavo preko videoklica  
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 3. seje. 
2. Seznanitev o videokonferenčnem posvetu članov Sveta staršev. 
3. Pouk na daljavo - informacije predstavnikov oddelkov. 
4. Aktualni dogodki, poročilo šole in priprave za šolsko leto 2020/2021. 
5. Predvidene nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2020/2021. 
6. Soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021. 
7. Seznanitev o prenehanju mandata članom sveta zavoda. 
8. Priprava poročila o delu sveta staršev. 
9. Razno.  
 
Sprememba dnevnega reda 
3. točka se premakne za štiri mesta navzdol na 7., predlaga predsedujoči.  
 
Prisotni nimajo drugačnih predlogov in soglašajo s spremembo dnevnega reda.          
Spremenjeni dnevni red se tako glasi:  
 

1.  Potrditev zapisnika 3. seje. 
2.  Seznanitev o videokonferenčnem posvetu članov Sveta staršev. 
3.  Aktualni dogodki, poročilo šole in priprave za šolsko leto 2020/2021. 
4.  Predvidene nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2020/2021. 
5.  Soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021. 
6.  Seznanitev o prenehanju mandata članom sveta zavoda. 
7.  Pouk na daljavo - informacije predstavnikov oddelkov. 
8.  Priprava poročila o delu sveta staršev. 
9.  Razno.  
 
 



Ad1/ Potrditev zapisnika 3. seje 
Sklep: Zapisnik 3. seje je sprejet brez pripomb. (16/0/0).  
 

 
Ad2/ Seznanitev o videokonferenčnem posvetu članov Sveta staršev. 
 
Sklep: Člani sveta so seznanjeni z zapisom videokonferenčnega posveta, ki je           
potekal dne 21.4.2020 in nanj nimajo pripomb.(15/0/0).  
 
Ad3/ Aktualno dogajanje na šoli 
Ravnatelj pove o aktualnem dogajanju na šoli: 
Učenci se vračajo v šolo, 4. in 5. razred v ponedeljek, 1. junija, ter učenci od 6. do 8.                   
razreda v sredo, 3. junija. Pouk bodo imeli v matičnih učilnicah. Učenci od 1. do 3.                
razreda, ki so bili do sedaj razdeljeni v manjše skupine, se bodo ponovno združili v               
enotni oddelek in imeli pouk v svojih matičnih učilnicah. 
Na šoli izpolnjujejo preventivne ukrepe in priporočila NIJZ-ja. Ravnatelj še posebej           
izpostavi pomembnost umivanje rok, zadostne medsebojne razdalje, neizmenjevanja        
osebnih stvari in učnih potrebščin ter upoštevanja priporočila o nošenju zaščitne           
maske za starejše učence izven učilnic.  
Ravnatelj pove, da je pozitivno presenečen nad odgovornim ravnanjem         
devetošolcev, ki vestno uporabljajo maske, umivajo roke in upoštevajo razdaljo. 
Potekajo priprave za prihodnje šolsko leto. Šola oblikuje nabor izbirnih predmetov.           
Ravnatelj pove, da se število ur, ki jih je za naslednje šolsko leto šoli namenilo               
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, znižalo na 135 ur tedensko za učence             
od 1. do 5. razreda. Ravnatelj še pove, da je s temi urami možno izvesti podaljšano                
bivanje do 15.30. Potrebo po vključevanju otrok v varstvo do 17. ure pa bodo na šoli                
predvidoma reševali preko nadstandarda programa MOL-a.  
 
Ravnatelj se v tej točki naveže tudi na naslednjo, 4. točko dnevnega reda -              
Predvidene nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2020/2021. Starši so se v veliki            
večini strinjali, da se izvede šola v naravi (ki je nadstandardna dejavnost) v vsakem              
razredu. O tem je bila staršem posredovana anketa preko Lopolisa. Ravnatelj bo            
preveril pošiljanje ankete, ker je prišlo do napačnega pošiljanja pri enem razredu. Se             
bo pa o enaki temi povpraševalo starše še v jeseni pred sprejetjem Letnega             
delovnega načrta. 
 
Roditeljski sestanki bodo potekali izven rednega termina, v juniju, proti koncu           
šolskega leta. Vabila bodo poslana 1 teden vnaprej. 
 
Se šola pripravlja na 2 val korona virusa? – zastavljeno vprašanje s strani člana              
sveta. Ravnatelj: seveda. Pomembno je medsebojno sodelovanje, izkušnje.        
Preventivno delovanje nas bo najbolj obvarovalo. Šola bo skrbela za otroke, veliko se             
bo delalo na preventivnih ukrepih in na pridobljenih izkušnjah izobraževanja na           
daljavo. 
 
Kaj pa poučevanje? Bo uporabljena dobra praksa? - zastavljeno vprašanje s strani            
člana sveta. 
Ravnatelj pove: Analizira se dobra in slaba praksa. Učitelji si že sedaj delijo izkušnje.              
Zavedamo se, da je bilo za otroke težko, za starše še težje. Otroke smo najprej               



odvajali od računalnikov, tablic, telefonov, zdaj so pa morali biti pred ekrani kar veliko              
ur na dan.  
 
Predsedujoči spomni, da bomo poseben na temo pouka na daljavo govorili pod 7.             
točko dnevnega reda.  
 
Ad4/ Predvidene nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2020/2021 
 
Člani sveta na predlog nadstandardnih dejavnosti nimamo pripomb in sprejmemo          
Sklep: Svet staršev podpira predlog nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu          
2020/21 (18/0/0).  
 
 
Ad5/ Soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021  
 
Glede na predhodno prejeta mnenja predstavnikov v zvezi s predlaganim seznamom           
s skupno ceno v višini 339,15€ je oblikovan usklajen predlog sklepa, da člani sveta              
ne podajajo soglasja k predlaganemu seznamu cen delovnih zvezkov.  
 
Sklep: Svet staršev ne poda soglasja k predlagani nabavni ceni delovnih           
zvezkov za šolsko leto  (16/1/1).  
Ravnatelj bo glede na to pripravil nov predlog, o katerem bo potrebno odločiti v 15               
dneh.  
 
Razprava:  
Večina članov se nas nagiba k temu, da je cena previsoka. Članica sveta pove, da               
pogreša, da nismo speljali pogovore o delovnih zvezkih z učitelji, saj o vsebini nismo              
kompetentni razpravljati. 
Predlog je, da takoj v septembru začnemo razpravo o ceni delovnih zvezkov in o              
samih delovnih zvezkih, ne pa šele na koncu šolskega leta, kar je v skladu s               
pravilnikom. 
Članom se zdi, da so delovni zvezki na splošno nepotrebni. Delovni zvezki so             
nadstandard. 
Še posebej izpostavijo določeni predmeti: 
- da za slovenščino ni učbenika, je pa delovni zvezek, da le ta ni tako potreben kot                 
učbenik. Učiteljico se vpraša, kater učbenik priporoča. 
- delovni zvezek za geografijo je skoraj prazen – očitno se ga ne potrebuje. Z novim                
profesorjem g. Grabnarjem za geografijo in zgodovino so vsi zelo zadovoljni oziroma            
z njegovim podajanjem vsebine otrokom. Tako da člani upajo, da za prihodnje šolsko             
leto delovni zvezek ne bo več na seznamu pri predmetu geografija. 
Člani sveta staršev so prejeli gradivo iz katerega je razvidno, višina cene kompletov             
za posamezni razred od 4. do 9. razreda, ki se giblje od 45,3 do 68,15 EUR. Iz                 
priloženega gradiva je razvidno, da se je skupna nabavna cena delovnih zvezkov od             
4. do 9. razreda v desetih letih prepolovila z 674,60 EUR v letu 2010/11 na               
predlaganih 339,15 EUR za leto 2020/21.  
Ravnatelj poudari, da Svet staršev odloča o ceni in ne o posameznih delovnih             
zvezkih. Pove še, da v primeru, ko Svet staršev ne potrdi cene delovnih zvezkov in               
zakonodaja predvideva, da Svet staršev in ravnatelj dosežeta dogovor o skupni           



nabavni ceni, sam na ceno nima vpliva, če ta ni sprejemljiva za Svet staršev in bo                
pripravil seznam delovnih zvezkov na osnovi cene, ki bo sprejemljiva za Svet staršev. 
 
Sklep: Svet staršev ocenjuje, da bi primerna cena bila 233.05 € (14/0/2) 
 
Ad6/ Seznanitev o prenehanju mandata članom sveta zavoda. 

 
Ravnatelj pove, da mandat sedanjemu svetu zavoda poteče 27.X:2020 in s tem            
obvesti svet staršev, da bo potrebno v naslednjem šolskem letu imenovati tri nove             
predstavnike staršev v svet šole.  
 
Ad7/ Pouk na daljavo - informacije predstavnikov oddelkov. 
 
Ali država kaj dela na tem da bi generalizirali pouk na daljavo? - zastavljeno              
vprašanje s strani člana sveta.  
Ravnatelj odgovori: Staršem bo poslana na to temo anketa in na osnovi rezultatov bo              
država pripravila neko strategijo in poenotila sistem poučevanja na daljavo. Ravnatelj           
si želi, da bi tudi pri preventivah drugače država delovala.  
 
Poleg že omenjenega g. Grabnarja prihajajo pohvale od staršev oz. njihovih učencev            
za učitelja matematike (g. Virant in ga. Košir), go. Kržišnik (2.a), prav tako člani glede               
podajanja vsebine -  na daljavo še posebej pohvalijo: 
- profesorico Mojco Likar (5.b), 
- ekipo 1.a razreda (Majo Vidmar, Andrejo Absec, Jasmino Zakrajšek) 
- 8.b (odzivnost na emaile) 
 
Ad8/ Priprava poročila o delu sveta staršev 
 
Predsedujoči seznani prisotne s potekom usklajevanja letnega poročila, kar bodo          
člani sveta staršev naredili korespondenčno do konca šolskega leta, ki se formalno            
zaključi z 31.8.  

 
Ad9/ Razno 
Kolesarski izpit je prestavljen na september, prej šola niti ne sme iti v realizacijo.  
 
Načrti za prenovo šolskega igrišča napredujejo, šola uspešno zbira soglasja          
sosedov, ima že vse razen enega, morda se bomo jeseni že veselili nove pridobitve.  
 
Valeta: šola razmišlja o manjšem slovesnem dogodku, ki bi primerno in ob            
upoštevanju omejitev šolarjem ponudil lep zaključek devetletnega šolanja.  
 
 
Seja zaključena ob 20:35. 

 
zapisnikarica: Barbara Kuzmanovski Stanislav Rozman, predsednik 

 


