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

ZAPISNIK 
 
 

4. seje Sveta staršev v šolskem letu 2010/2011, ki je bila v četrtek,  24. marca 2011 ob 18.00 uri. 
 
DNEVNI RED: 
1. Sprejem zapisnika 3. seje  
2. Aktualni dogodki na šoli (ravnatelj) 
3. Novice s Sveta šole (naš predstavnik) 
4. Vprašanja in pobude staršev 
5. Pričetek postopka za spremembo pravil sveta staršev  
6. Izvajanje programa dela in delovne skupine  
7. Razno 
 
PRISOTNI: 
Na 2. seji sveta staršev v šolskem letu 2010/11 je bilo prisotnih 14 od 17 predstavnikov staršev (glej listo 
prisotnih), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja Pavel Virant. 
 
 
POVZETEK RAZPRAVE: 
1. Sprejem zapisnika in dnevnega reda 
Na zapisnik 3. seje Sveta staršev in predlagan dnevni red 4. seje ni bilo podanih pripomb.  
Sklep: 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_tretje_seje_sveta_sta
rev2010_2011.pdf 
 
2. Aktualni dogodki na šoli (ravnatelj) 
Ravnatelj je podal aktualne informacije: 

 Izvedena je bila ocenjevalna konferenca 

 Izvedene so bile šole v naravi za 2.r in 6.r  

 Roditeljski sestanki so bili izvedeno po novem urniku (17h za razredno stopnjo in 18:30 za predmetno 
stopnjo) 

 Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

 Vpis bodočih učencev v prvi razred OŠ (32 učencev) 

 Izmenjava učencev v okviru projekta Comenius (Romunija) 

 Delavnica prve pomoči, zobozdravstveni pregledi, dnevi dejavnosti (drsanje), tekmovanja (eko kviz, vesela 
šola, matematično tekmovanje, predavanje za starše, …) 

 
Predvidene aktivnosti do konca šolskega leta:  

 fotografiranje učencev (6.4.) 

 Postopek izbora izbirnih predmetov za 6., 7., 8.r 

 Prireditev Pozdrav pomladi (13.4. ob 18h) 

 Govorilne ure (14.4.) 

 Zbiralna akcija papirja (15.4.) 

 Eko dan (22.4.) 

 Nacionalni preskus znanja (6.r: slovenski jezik, matematika, angleški jezik; 9.r: slovenski jezik, matematika, 
geografija) 

 14.5. - delovna sobota (nadomeščanje 26.4.) – dan druženja treh generacij 

 Letne šole v naravi 

 Proslava ob 100-letnici šole – na spletni strani bo objavljeno obvestilo o poteku aktivnosti 

http://www.osfrslj.si/images/stories/svet%20staršev/zapisniki/leto_10_11/zapisnik_tretje_seje_sveta_starev2010_2011.pdf
http://www.osfrslj.si/images/stories/svet%20staršev/zapisniki/leto_10_11/zapisnik_tretje_seje_sveta_starev2010_2011.pdf


Stran 2 od 3 

 

 
V torek, 1. marca sta Nataša Adlešič Barba in Stanislav Rozman obiskala ljubljanskega župana, Zorana 
Jankoviča. V imenu Sveta staršev naše šole sta županu na kratko predstavila nujnost načrtovane prenove šole. 
Njegov odziv je bil dober, zagotovil je, da lahko pričakujemo, da bo načrtovana investicija v ljubljanskem 
proračunu potrjena in v prihodnjih dveh letih izpeljana. Ravnatelj se je Nataši Adlešič Barba in Stanislavu 
Rozmanu zahvalil za izveden obisk pri ljubljanskem županu. 
 
V nadaljevanju je Pavel Virant predstavil dosežke učencev v 1. ocenjevalnem obdobju. Na šoli je 316 učencev 
(od tega 141 deklic). Učne cilje je doseglo 94 % učencev. Izvedenih je bilo več tečajev (plavanje, drsanje) in 
različnih tekmovanj na katerih so učenci dosegli priznanja. 
V razpravi, ki je sledila je bila s strani staršev podana pripomba glede izvedbe tečaja drsanja: izposoja drsalk 
manjših številk ni bila mogoča, kar je učencem onemogočilo udeležbo na tečaju. 
Sklep: Ga. Dolenc preveri možnosti izposoje drsalk manjših številk za naslednje tečaje. Podana pa je bila tudi 
pobuda o zbiranju drsalk, ki jih učenci prerastejo in jih odstopijo šoli.  
 
3. Novice s Sveta šole (naš predstavnik) 
G. Krušec je predstavil vsebino, ki je bila obravnavana na Svetu šole: 

 letno poročilo o delu, finančno poročilo … 

 Predstavljeno je bilo tudi samoevalvacijsko poročilo ravnatelja šole na temo: Dosežki učencev na šolskih 
tekmovanjih v znanju (ali šola v zadostni meri spodbuja udeležbo in uspehe na tekmovanjih). Postavljen 
kriterij je bil 1 zlato priznanje na 100 učencev. Ugotovitev je, da ta kriterij presegamo. 

 Delovna uspešnost ravnatelja 

 Potrditev cen za oddajo šolskih prostorov 
 
4. Vprašanja in pobude staršev 

 Ob prometni nesreči, ki se je zgodila na Ulici bratov Komelj, je bil uveden spremenjen režim ustavljanja 
kombija. Starše pozivamo, da posvetijo še večjo pozornost prometni problematiki šolskih poti in obveščajo 
šolo o svojih opažanjih. 

 Osvetlitev prehoda za pešce pred šolo – ravnatelje je podal informacijo, da je bila pobuda sprejeta s strani 
četrtne skupnosti in posredovana naprej. 

  
5. Pričetek postopka za spremembo pravil sveta staršev  
Ob pregledu pravil delovanja Sveta staršev Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta so bile ugotovljene 
določene neskladnosti z veljavnimi predpisi na tem področju (mandat predsednika in namestnika). Ob tem je bila 
dana tudi pobuda za morebitne ostale spremembe.  
Sklep: Člani Sveta staršev imajo do naslednje seje možnost predlagati spremembe in jih posredovati 
predsedniku Sveta staršev (z uporabo track changes). Glede na to, da veljavnimi predpisi ne predvidevajo 
namestnika predsednika, se ravnatelj na MŠŠ pozanima glede njegove umestitve v pravila delovanja Sveta 
staršev. 

 
6. Izvajanje programa dela in delovne skupine:  

 Naša prizadevanja za obnovo šolske kuhinje in šole nasploh smo omenili že v 2. točki ob obisku župana. 
Povabili smo ga tudi na prireditev ob 100-letnici. Člani sveta staršev se bodo vključevali v priprave na 
praznovanje 100-letnice šole v okviru razpisanih aktivnosti, navedenih na posebni povezavi na spletnih 
straneh šole. Kot že predhodno dogovorjeno, g. Anđelković sodeluje pri pripravi proslave. 

 O delovanju ljubljanskega aktiva sveta staršev je na kratko poročal g. Aleš Gros, posebej pa smo 
obravnavali potrjevanje delovnih zvezkov. Obilo informacij je na voljo na spletni strani ljubljanskega aktiva 

(http://www.aktivsvetovstarsev-lj.si/ , urejena je tudi povezava iz rubrike sveta staršev  na spletnih straneh 

naše šole).  

 Svet staršev mora do 10.6.2011 podati mnenje na s strani šole predlagan izbor delovnih zvezkov za 
naslednje šolsko leto. Razprava kaže, da večina članov sveta staršev ne želi posegati v strokovna vprašanja 
in zaupa presoji učiteljev in ravnatelja pri pripravi gradiva. Posebne delovne skupine, ki bi podrobneje 
preučila gradivo in pripravila svetu staršev poročilo za hitrejše odločanje, ne bo. Dogovorili smo se, da 
zberemo opažanja o izkoriščenosti delovnih zvezkov.  

Sklep: V okviru Aktiva SS ljubljanskih OŠ ponovno izpostavimo to problematiko. Aktiv naj MŠŠ spodbudi, da se 
ta način izbora delovnih zvezkov ukine. Predstavniki Sveta staršev naj po oddelkih obvestijo starše, da se 
potrjuje seznam delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto, ter da za to potrebujemo povratne informacije o 
njihovi izkoriščenosti.  
 

http://www.aktivsvetovstarsev-lj.si/
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7. Razno 
Naslednja seja je načrtovana zadnji teden v maju. Na njej bomo poleg soglasja k seznamu delovnih zvezkov 
podali tudi mnenje o oblikah diferenciacije. Termin uskladimo naknadno tako, da je na voljo čim več časa za 
pripravo gradiva in da hkrati zadostimo predpisanim rokom ter vrstnem redu ostalih sestankov (svet šole, ...).  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 
 
Zapisala: Brigita Vrabič Kek Stanislav Rozman 

predsednik Sveta staršev 

 


