
 

 

OSNOVNA ŠOLA          OSNUTEK 
FRANCA ROZMANA STANETA 
Prušnikova 85 
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID 
 
SVET STARŠEV 
 
 
 
ZAPISNIK 
 
 
2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2010/2011, ki je bila v četrtek,  18. novembra 2010 ob 18.00 uri. 
 
 
DNEVNI RED: 
1. Sprejem zapisnika 
2. Aktualne informacije šole 
3. Aktiv staršev ljubljanskih osnovnih šol – poročilo in potrditev predstavnikov 
4. Šolski sklad – predlogi za upravni odbor 
5. Sprejem programa dela 
6. Pobude, predlogi, vprašanja 
 
PRISOTNI: 
Na 2. seji sveta staršev v šolskem letu 2010/11 je bilo prisotnih 16 od 17 predstavnikov staršev (glej listo 
prisotnih), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja Pavel Virant. 
 
 
POVZETEK RAZPRAVE: 
1. Sprejem zapisnika 
Na zapisnik 1. seje sveta staršev je bila podana pripomba, da se pod točko 4. doda naslednje besedilo: Svet 
staršev je podal soglasje k predlogu Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/11.  
Sklep: Dopolnjen zapisnik je bil soglasno sprejet in bo objavljen na spletni strani šole 
(http://www.osfrslj.si/images/stories/svet%20star%C5%A1ev/zapisniki/leto_10_11/zapisnik_prve_seje_sveta_sta
rev_2010_11.pdf). 
 
2. Aktualne informacije šole 
Ravnatelj je podal aktualne informacije: 

 Uvedena je bila dodatna oglasna deska 

 Pojasnilo glede izvedbe plavalnega tečaja v 1.r in 3.r – šola je v tem šolskem letu dobila nekoliko neugodne 
termine, in sicer od 8h do 9h za 1.r in od 13.30 do 14.45 za 3.r, a na to ni imela vpliva.  

 Roditeljski sestanki za zimsko šolo v naravi za 1.r in 2.r bo 18.11.2010, za 6.r pa v decembru. 

 Božično-novoletni sejem in govorilne ure v decembru bodo 2.12.2010 

 17.11.2010 je bila na šoli vaja evakuacije 

 Učenci od 1.r do 9.r so se udeležili prireditve vseslovenska družbeno odgovorna kampanja, NE-ODVISEN.SI 
in učenci od 7.r do 9.r pa so obiskali tudi prireditev Z glavo na zabavo 

 Uspešno je bil izveden PLES PRIJATELJSTVA v organizaciji Zavoda Enostavno prijatelji, Šolske skupnosti 
in Šolskega parlamenta.  

 Starši so izrazili pohvalo organizaciji te prireditve.  
 
3. Aktiv staršev ljubljanskih osnovnih šol – poročilo in potrditev predstavnikov 
Na Aktivu svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol je  bilo predstavljeno: 

 Delo aktiva in njihovi problemi v komunikacijo z MŠŠ-jem: 

 Aktiv je v lanskem šolskem letu podal čez 30 pobud a žal jih v MŠŠ niso ne samo sprejeli, ampak jih tudi 
niso dali na obravnavo (predstavljeno je bilo, da en aktiv lahko poda samo en predlog). V aktivu so 
podali mnenje, da je minister začel mandat z zmanjševanjem vloge staršev. 

http://www.osfrslj.si/images/stories/svet%20star%C5%A1ev/zapisniki/leto_10_11/zapisnik_prve_seje_sveta_starev_2010_11.pdf
http://www.osfrslj.si/images/stories/svet%20star%C5%A1ev/zapisniki/leto_10_11/zapisnik_prve_seje_sveta_starev_2010_11.pdf
http://www.ne-odvisen.si/


 

 

 Analiza/polemika o delovnih zvezkih predvsem iz vidika, ker na posameznih šolah starši opažajo 
neuporabljenost delovnih zvezkov: 

 Na aktivu ljubljanskih svetov staršev je bil podan predlog, da se pozove starše, da na koncu leta 
preverijo, ali so delovni zvezki bili uporabljeni. 

 Diskusija na OŠ FRS je pokazala strinjanje, da starši ne moremo ocenjevati primernost delovnih 
zvezkov, prav tako se nismo odločili, da bi ustanovili delovno skupino, ki bi preverila ali so posamezni 
učbeniki res izrabljeni, saj smo izrazili zaupanje v izbiro učiteljev. 

 Negativen pogled aktiva na "skupne počitnice" in pobude o ločenih počitnicah; negativen odgovor 
ministrstva 

 Razlaga za ceno malice, ki v izračunu upošteva povprečje celotne Slovenije (in npr. regije) 

 Za našo šolo nepoznana problematika nesodelovanje vodstva šole s starši, ki jo imajo na nekaterih 
ljubljanskih šolah 

 Na svetu staršev se je predlagalo, da se začne otroke v tretjem razredu pripravljati na številčno ocenjevanje, 
da tako oni kot starši ne doživijo "šoka" med prehodom iz opisnega v številčno ocenjevanje in se s tem 
prepreči nerazumevanje, kaj opisna ocena proti številčni predstavlja. 

 Problem odsotnosti učiteljev (problem je predvsem pri predmetnih učiteljih) in njihove kakovostne 
zamenjave, zato je bil podan predlog o ustanovitvi "pool-a" prostih učiteljev na nivoju Ljubljane (regije), ki bi 
bili sposobni "vskočiti" in kakovostno zamenjati morebitnega odsotnega učitelja. 

 Problematika pridobivanja Zoisovih štipendij, od visokih meril (ki so precej toga in ne upoštevajo vseh 
dejavnikov), do predlaganja, saj so se prej kandidati predlagali s strani šole, sedaj pa je odgovornost na 
strani staršev. 

Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil Aleša Grosa za predstavnika Sveta staršev  OŠ FRS v Aktivu Svetov 
staršev ljubljanskih osnovnih šol.  
 
4. Šolski sklad – predlogi za upravni odbor 
Dosedanji člani (Alojz Rudolf, Janez Rahne, Nataša Adlešič Barba in Nina Zeilhofer) so svoje delo opravili zelo 
dobro, zato je svet staršev predlagal, da se jim mandat v upravnem odboru podaljša. 
Sklep: Svet staršev je soglasno sprejel predlog, da so  Alojz Rudolf, Janez Rahne, Nataša Adlešič Barba in Nina 
Zeilhofer predstavniki staršev v upravnem odboru šolskega sklada tudi v naslednjem mandatnem obdobju. Če 
Janez Rahne (odsoten na seji), ne bo več želel sodelovati, se izvede korespondenčna seja za imenovanje 
nadomestnega člana.  
 
5. Sprejem programa dela 
Osnutek programa dela je predstavil Stanislav Rozman, predsednik Sveta staršev. Med prednostnimi nalogami 
je izpostavil: 

 nadaljevanje sodelovanja pri delu Sklada šole 

 spremljanje izvajanja Vzgojnega načrta in predlogi izboljšav  

 sodelovanje v projektu EKO šole  

 sodelovanje v aktivu svetov staršev ljubljanskih OŠ  

 trud za čim uspešnejše preprečevanje in reševanje primerov nestrpnosti in nasilja  

 obeležitev 100-letnice šole  11.10.2011 – ravnatelj je pri tej točki povedal, da se ustanavlja organizacijski 
odbor za organizacijo prireditve in je hkrati pozval starše, da se vključijo s svojimi predlogi.  

Sklep: S strani sveta staršev bo sodelovanje pri pripravi prireditve koordinirala Vesna Anđelković, ki je 
pripravljena sodelovati tudi s svojo točko. 
Sklep: Program dela Sveta staršev je bil soglasno sprejet. 
 
6. Pobude, predlogi, vprašanja 

 Predsednik sveta staršev Stanislav Rozman je podal informacije s srečanja predstavnikov Svetov staršev  z 
ministrom za šolstvo in šport dr. Igorjem Lukšičem s sodelavci, ki je bil 16.11.2010 ob 17h na Ministrstvu za 
šolstvo in šport. Vsebina srečanja: 

 Novosti na področju osnovnega šolstva v šolskem letu 2010/11 
 Pod to točko je bilo med drugim predstavljen spremenjen Zakon o prehrani, enotne 

počitnice, problematika delovnih zvezkov, državljanske vzgoje, uvedba številčnega 
ocenjevanja tudi v 1. triadi 

 Medsebojna izmenjava mnenj, izkušenj in pogledov na delovanje in položaj osnovnih šol 
Podrobnejši zapis s srečanja bo na voljo naknadno.  

 



 

 

 Starše so zanimale podrobnosti glede izvedbe projekta COMENIUS. 

 Ravnatelj je razložil, da se podrobne informacije nahajajo na spletni strani šole 
(http://www.osfrslj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=443). Šola v letošnjem šolskem 
letu v projektu sodeluje prvič. Gre za izmenjavo učencev iz različnih držav EU in v okviru 1. srečanja 
gredo naši učenci 28.11.2010 na Poljsko, 2. srečanje je v februarju v Romuniji. Starostna meja je 
6.r. Šola poskrbi za zadostno število učiteljev, ki spremljajo učence na teh srečanjih.    

  

 Pregled pobud iz zapisnikov šolskega leta 2009/10, ki so bile delno realizirane / niso bile realizirane: 

 Med počitnicami ni domačih nalog;  tudi v tem šolskem letu se stanje ni bistveno spremenilo – 
ravnatelj je pojasnil, da se je dogovoril z učitelji v tej smeri. 

 Pomanjkljivo obveščanje ob daljših odsotnostih učiteljev – ravnatelj je pojasnil, da je tu težko kaj 
urediti, saj je težko predvideti trajanje odsotnosti. 

 Prestavljen prehod za pešce pred šolo je še vedno ni osvetljen – ravnatelj je posredoval prošnjo na 
MOL, a odziva ni bilo. Starši so predlagali, da se pobudo naslovi na četrtno skupnost Šentvid 
(ravnatelj). 

 Program za učitelje, ki delajo z otroci s posebnimi potrebami – ravnatelj je pojasnil, da se učitelji 
udeležujejo tovrstnih usposabljanj. 

 

 Starši so izrazili pohvalo izvedbi predavanja o mediaciji in predlagajo, da se učencem v okviru razrednih ur 
predstavi mediacijo (kratek film).  

 Šola bo poskrbela, da bo to izvedeno v okviru razrednih ur.  
 

 Starši so opozorili na problem povezan z dostopnostjo knjige za domače branje v 8.r, saj je knjigo nemogoče 
dobiti (Desa Muck: Lažniva Suzi). 

 Prva rešitev, ki se ponuja je sistem COBISS. 

 Ravnatelj se po informiral in odgovoril po e-pošti. 
 

 Klavdija Zavašnik, predstavnica staršev v  komisiji za šolsko prehrano, je starše seznanila z vsebino 
sestanka komisije za šolsko prehrano (Gašperlin, Kutoša). Glavni poudarki: 

 Otroci so izbirčni; po ocenah 1/3 hrane v kuhinji zavržejo. 

 Kuhinja je stara, dotrajana in premajhna. 

 Dobrodošli bi bili predlogi staršev glede jedilnikov, mogoče bi za to lahko uporabili spletno stran. 
 
Ravnatelj pove, da se je v zadnjih letih število učencev, ki imajo v šoli kosilo povečalo. Na šoli ima kosilo 271 
(od 316) učencev. Velikost jedilnice znaša 60m2, kar je bistveno premalo, da bi v jedilnici jedlo večje število 
učencev. Zaradi tega učenci na kosilo čakajo v dolgi koloni, hrano pa zaužijejo prehitro, ker na njihovo 
mesto že čakajo drugi učenci. Ravnatelj še pove, da je zaradi tega v jedilnici, ki ima poleg tega še nizek 
strop, tudi precej hrupno. Ravnatelj še pove, da je v sklopu adaptacije šole predvidena  tudi prenova kuhinje  
in jedilnice, da pa ne ve natančno, kdaj bo prišlo do izvedbe, ker bo to večja investicije, ki bo izvedena preko 
Mestne občine Ljubljana. 
 
Starši so izrazili zaskrbljenost nad razmerami v šolski kuhinji, ki se nanaša predvsem na velikost jedilnice in 
gneče v času kosila. Starše zanima, kako bi se dalo urediti, da bi učenci imeli boljše pogoje za 
prehranjevanje, predvsem v času kosila. 
 
Sklep: Predstavniki staršev naj v svojih razredih na naslednjem roditeljskem sestanku seznanijo ostale 
starše s problematiko.  
 
Sklep: Svet staršev ravnatelja poziva, da MOL seznani z neustreznimi razmerami za delo šolske kuhinje. 
Hkrati pa bo tudi Svet staršev z dopisom seznanil MOL z neustreznimi razmerami za delo šolske kuhinje. 

 

 Naslednja seja je načrtovana 20.1.2011. 
 
Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
Zapisala: Brigita Vrabič Kek Stanislav Rozman 

predsednik Sveta staršev 

http://www.osfrslj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=443


 

 

 


