
OSNOVNA ŠOLA           
FRANCA ROZMANA STANETA 
Prušnikova ulica 85 
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID 
 
SVET STARŠEV 
 
 

ZAPISNIK 
 
2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2013/2014, ki je bila v četrtek, 7. novembra 2013 ob 18.00 uri. 
 
 
DNEVNI RED: 

1.      Pregled zapisnika 1. seje  
2.      Pregled pobud in vprašanj s 1. seje  
3.      Aktualno dogajanje na šoli . 
4.      Vprašanja in pobude staršev  
5.      Sprejem programa dela . 
6.      Razno  

 
 
Prisotni: Božo Starašinič (ravnatelj), Mateja Režek, Robert Žnidaršič, Rok Bojanc, Silva Mlakar, Sonja Hurčak 
Šubic, Ignac Završnik, Samo Kranjec, Metoda Šoba, Marko Jenko, Helena Tavčar, Saša Stepan, Nataša 
Adlešič, Brigita Vrabič, Marin Kneževič, Alenka Prinčič Artač, Aleksandra Kuhar, Aleš Gros in Stanislav Rozman.  
 
 
Ad1/  
Sklep: Zapisnik je sprejet brez pripomb (13/0/0).  
 
Ad2/  
Glede na vprašanje o prevozu s prve seje ravnatelj predstavi še eno dodatno možnost. Če je potreba po 
prevozu v šolo učencev, ki stanujejo na desni strani  ceste Andreja Bitenca (gledano proti Celovški cesti) ali pa 
ne morejo varno vstopiti na postajališču pri nekdanjem bifeju Podgora, lahko uredimo, da se bodo učenci lahko 
peljali s kombijem, ki bi ustavil ob 7.15 pri stiku  Mesesnelove ulice in Ceste Andreja Bitenca. Starše obvestimo, 
ti pa naj sporočijo, če jih ta možnost zanima. 
 
Ad3/  
 * V novembru in decembru učenci od 6. do 8. razreda podpisujejo zavezo proti kajenju, osveščanje pa je tudi 
del programa, ki ga bodo izvedli v šoli v naravi.  
 * Naslednji četrtek so poleg govorilnih ur roditeljski sestanki za 1.,2. in 6. razrede, po tem pa še predavanje za 
starše na temo Varni internet: "Zakaj otroci hlepijo po internetu" - učenci so že prejeli vabila za starše!  
* Dan slovenske hrane v petek, 15.11.  
* Delovna sobota 30.11. bo dan dejavnosti, in sicer izdelovanje izdelkov za novoletni sejem, ki bo v četrtek, 5.12. 
Obstaja tudi možnost ločene delavnice za zainteresirane starše, ki bi s ponudbo svojih izdelkov podprli zbiranje 
sredstev za šolski sklad. G. Aleš Gros organizira prvi stik, s katerim preverimo, kaj lahko naredimo v tej smeri.  
* Naši učenci so se izkazali na tekmovanju v logiki. V soboto pa bo državno tekmovanje v poznavanju sladkorne 
bolezni.  
 
Ad4/  
Predstavnica 3.a posreduje vprašanje večih staršev glede vzdrževanja zunanjega šolskega igrišča. Ravnatelj 
pojasni, da je celostna obnova zunanjih rekreativnih površin vezana na oddaljujoči se projekt obnove, da pa 
manjša vzdrževalna dela potekajo stalno - ta hip obnavljajo kolesarnico, naročeni so novi obroči in mrežice za 
koše, nato pa sledi tudi obnova peskovnika za skok v daljino.  
 
Predstavnika 2.a pa zanima, ali je lahko ponedeljkov jedilnik objavljen vsaj dan prej, za lažje načrtovanje in 
dopolnjevanje domače prehrane otrok s dietnimi omejitvami. Ravnatelj oceni, da je glede na organizacijske 
omejitve jedilnik objavljen kar se da hitro, starši z dodatnimi potrebami pa bodo najlažje poiskali dopolnilne 
rešitve v neposrednem stiku z vodjo šolske prehrane.   



 
Predstavnici 8.a ravnatelj potrdi, da novoletni ples bo.  
 
Nekateri starši opozorijo na več primerov iz medijev, ko naj bi neznanci vabili otroke v vozila. Prisotni se strinjajo, 
da je potrebno stalno osveščanje otrok in prizadevanje vseh nas za čim večjo varnost.  

G. Aleš Gros opozori na primere iz aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ, kjer so posamezniki zahtevali umik 
določenih del Vitana Mala iz šolskih knjižnic. Ravnatelj obljubi, da bo zaprosil knjižnico za seznam knjig Vitana 
Mala.  
 
Predstavnica 7.a povpraša, kako je urejeno nadomeščanje na naši šoli v luči varčevalnih ukrepov in v javnosti 
izpostavljenih primerov, da učitelji nadomeščajo vsebine, ki so zelo različne od njihove temeljne usposobljenosti. 
Ravnatelj pojasni, da takih odstopanj na šoli načeloma ni; sicer razporejajo strokovne delavce v skladu z 
možnostmi, ki so po novem še bolj omejene, a da je povsod, kjer je to potrebno, opravljena ustrezna priprava. 
Nadomeščanja se tudi razlikujejo po trajanju, npr. enkratna od daljših.  
 
Ad5/  
Predsednik sveta predstavi osnutek programa dela in opozori na dva redakcijska popravka:  
- šola formalno ne sodeluje več v projektu EKO šole in ne izvaja projekta zdrav življenjski slog. Vzpodbuja pa 
aktivnosti in razvija vrednote ekološke osveščenosti in zdravega življenjskega sloga  pri ostalih projektih in 
vsakodnevnem delu.  
Starši prav tako podpiramo te vrednote, zato bomo to smiselno omenili tudi v programu dela.  
 
Sklep: Program dela s to opombo je soglasno sprejet (16/0/0).  
 
Ad6/  
Zbiralna akcija papirja bo predvidoma spet v decembru.  

Predstavnica 7.a opozori na potrebo po informiranju vseh staršev in priporoči izmenjavo dobrih praks iz 
nekaterih oddelkov (posredovanje informacij tako osebno in na sestankih kot tudi po el. pošti).  

 
 
Seja zaključena ob 19:20 uri.  
 
 

 
 
 

Stanislav Rozman 
predsednik Sveta staršev 

 


