
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA      
Prušnikova ulica 85  
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID  
SVET STARŠEV  
 
Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2019/20,  
Torek, 5. novembra 2019, ob 18.00 v učilnici št. 7. 

 
 
Prisotni: 
  
Barbara Kuzmanovski (1.a), Maja Drev Ovnič (1.b), Jelka Košir (2.a), Sandra Topić 
(2.b), Mojca Bekavac Mihelič (3.b), Anže Mihovec (4.b), Marjana Cedilnik (5.a), Mitja 
Kolbe (6.a), Marija Viktorija Rozman (6.b), Ana Zdravje in Stanislav Rozman (7.a), 
Andreja Markovič (7.b), Jože Podpečnik (8.a), Andrej Eterovič (8.b), Maja Kiš (9.a), 
Sonja Hurčak Šubic (9.b), Božo Starašinič, ravnatelj in Pavel Virant, pomočnik 
ravnatelja.  
 
Opravičeni: 3.a, 6.a 
 
Dnevni red: 
 
1. Priprava programa dela sveta staršev  
2. Aktualno dogajanje na šoli 
3  Imenovanje nadomestnega člana pritožbene komisije 
4. Imenovanje UO šolskega sklada 
5. Vprašanja in pobude  
6. Razno  
  
 
Ad 1/ Priprava programa dela sveta staršev  
Sklep: predsedujoči do naslednje seje na podlagi dosedanjih programov in izkušenj 
ter poteka dogajanja v zadnjih letih pripravi osnutek predloga programa dela sveta 
staršev (15/0/0). 
  
 
Ad2/ Aktualno dogajanje na šoli 
 
Ravnatelj pove, da načrtovane dejavnosti potekajo po programu (pouk, dnevi 
dejavnosti, tekmovanja, preventivne dejavnosti, končani sta tudi dve šoli v naravi). 
Ravnatelj ob vprašanju, kako je z obnovo igrišča pove, da se pripravlja 
dokumentacija in da bo obnova igrišča potekala v poletnem času.  Pove še, da bo 
igrišče na voljo za uporabo tudi izven časa pouka in da ga bodo lahko uporabljali tudi 
otroci sosednjega vrtca. Predstavniki pozdravijo novico v zvezi z obnovo igrišča.  
Ravnatelj še pove, da bo šola staršem ponudila predavanje - na vprašanje 
predstavnika o temi ravnatelj napove delovni naslov "šola - odgovornost otroka" 
predavateljice dr. Zdenke Zalokar Divjak.  
 
Ad3/ Imenovanje nadomestnega člana pritožbene komisije 



Ravnatelj in predsedujoči pojasnita (ponovno) aktualne omejitve pri zastopanju 
oddelkov v primerih volitev predstavnikov staršev v organih šole. Morebitna težava bi 
nastopila le, če bi na seji v večini bili prisotni le namestniki iz oddelkov, kar bi rešili s 
korespondenčno sejo. 
  
 
Skupno stališče sveta staršev in predstavnikov šole je, da nam sistem predstavnikov 
in namestnikov ; 4-6 sej sveta na leto in odprt dialog ter usklajevanje dobro delujejo 
in želimo to ohraniti.  
 
 
Predsedujoči seznani člane (sveta staršev) s pozivom sveta šole  za imenovanje 
nadomestnega člana pritožbene komisije. 
  
 
Kandidat za nadomestnega člana pritožbene komisije je Mitja Kolbe. Prisotnih je 12 
predstavnikov in 3 namestniki. 
  
 
Sklep: Za nadomestnega člana pritožbene komisije je izvoljen Mitja Kolbe (15/0/0).  
 
 
Ad4/ Imenovanje UO šolskega sklada 
 
Predsedujoči seznani člane z zapisnikom korespondenčne seje sveta staršev, na 
kateri so imenovali (3) predstavnike (šole) kot kandidate za UO šolskega sklada.  
 
 
Tudi pod to točko so aktualne ugotovitve iz prejšnje točke glede zastopstva za volitve 
in imenovanja.  
 
 
Naloga sveta staršev je izbrati štiri predstavnike staršev kot kandidate in nato 
imenovati celotni UO. Predsedujoči seznani prisotne, da je prejel tri soglasja 
kandidatk in kandidatov. Prisotni se dogovorijo, da kot predstavniki oddelkov, kjer 
informacija še ni krožila, pozovejo starše, da podajo predloge ali se sami pridružijo 
ekipi.  
 
Diskusija o e-obveščanju se preloži na naslednjo točko. 
ž 
 
Člani sveta se dogovorijo, da zberejo dodatne predlog(e) v enem tednu in nato 
potrdijo UO na korespondenčni seji, kar skoordinira predsedujoči. 
  
 
Ad5/ Vprašanja in pobude 
  
 
1. Novoletni sejem 



Na vprašanje, kdaj bodo otroci izdelali artikle za (letos dobro tempirani) predpraznični 
sejem, če ni delovne sobote, ravnatelj pojasni, da je zato po načrtu tako ali tako 
predviden dan dejavnosti v ponedeljek, 25. novembra, pred četrtkovim novoletnim 
sejmom, ki bo 28. novembra.  Nekateri oddelki pa bodo izdelovali izdelke za 
novoletni sejem tudi izven dneva dejavnosti.  
 
 
2. E-obveščanje 
Več predstavnikov izpostavi še neurejeno področje e-obveščanja in ponovne težave 
glede obvestil na listkih. 
  
 
Predstavniki sveta staršev za svoje delovanje potrebujejo neko orodje za 
komuniciranje z oddelkom. sicer ni zagotovljena enakopravnost, obveščenost, in tudi 
ni mogoče pridobiti dovolj, kaj šele najboljših kandidatk in kandidatov za predstavnike 
staršev v organih šole.  
 
 
Nadalje imajo številni starši težave z obveščenostjo glede tistih informacij, ki ne 
gredo v otrokovo beležko, ki ostaja prvi in bistveni način komunikacije. Naloga šole in 
sveta staršev bi tu bila, da vsem staršem, tudi tistim v težjem položaju, ni otežen 
pravočasen dostop do uporabnih informacij.  
 
 
Ravnatelj se obveže, da bo opravili pri predstavnikih oddelkov poizvedovanje, kdo od 
predstavnikov nima elektronskih naslovov staršev oddelka, ki ga predstavlja. 
  
3. Šolski avtobus 
Ponovno je izpostavljeno vprašanje šolskih avtobusov, ki je bilo posredovano že pred 
časom. Namreč vsi otroci na avtobusu ne sedijo, predvsem mlajši. 
Ravnatelj pojasni, da je v vmesnem času opravil poizvedbe in preveril stanje, opozoril 
prevoznika, ki je tudi sam preveril potek prevoza, tako da bi težave sedaj morale biti 
manjše. Pojasnilo prevoznika je: da v krogu 10 km ob hitrosti, ki ne presega 50 km/h, 
ni nujno, da vsi otroci sedijo, se pravi nekateri stojijo. 
Varnost je bila in bo ves čas zagotovljena, glede počutja posameznih, mlajših 
učencev in vedenja otrok na avtobusu pa ...  
  
Ad6/ Razno  
 
Naslednja seja bo po Novem letu. Do takrat deluje svet korespondenčno.  
 

Seja zaključena ob 19:50. 

 

Stanislav Rozman  

predsednik 

 


