
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA  
Prušnikova ulica 85  
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID  
SVET STARŠEV  
 
Zapisnik 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2019/2020,  
Torek, 25. februar 2020, ob 18.00 v učilnici št. 7. 

 
 
Prisotni: Barbara Kuzmanovski (1. a), Maja Drev Ovnič (1. b), Sandra Topić (2. b), 
Peter Hazler (3. a),  Rok Bojanc (3. b), Aljaž Kussel  (4. a), Anže Mihovec (4. b), Maja 
Drlje Govednik (5. b), Metoda Šoba (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) in Božo Starašinič, ravnatelj.  
 
Opravičeni: 2. a, 5. a. 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnikov 1. in 2. seje in 1. dopisne seje. 

2. Aktualno dogajanje na šoli. 

3  Vprašanja in pobude. 

4. Sprejem programa dela sveta staršev. 

5. Razno.  

  

 

2. Ad 1/ Potrditev zapisnikov 1. in 2. seje in 1. dopisne seje 

Sklep: Zapisniki so sprejeti in potrjeni soglasno ter brez pripomb. (14/0/0).  

 

Ad2/ Aktualno dogajanje na šoli 

Ravnatelj pove o aktualnem dogajanju na šoli: 

1. Ozaveščanje učencev o higieni, preventivi glede virusa. 

2. Zaključeno je bilo prvo ocenjevalno obdobje. Ravnatelj pove, da je odstotek 

učencev, ki bi napredovali v višji razred, med 93 in 94%, če bi imeli ob koncu 

šolskega leta takšne ocene, kot so jih imeli ob zaključku prvega ocenjevalnega 

obdobja.  

3. Šolske dejavnosti so bile izpeljane. Želja je, da bo še kaj snega in se izpelje tudi 

zimski športni dan, drugače pa se ga nadomesti z drugo vsebino. 



4. Za predavanje s strani Zdenke Zalokar Divjak bo staršem poslan opomnik. 

Ravnatelj odgovori pritrdilno na vprašanje, če se predavanja lahko udeleži tudi 

kakšen zunanji udeleženec. 

5. Konstituiral se je upravni odbor šolskega sklada. Predsednica je Simona Kneževič. 

Člani bodo pozvali tudi starše, da podajo predloge, za kakšen namen se bodo 

sredstva zbirala. Predlog akcij  šolskega sklada: v maju je predvideno druženje, tek, 

hoja s prostovoljnimi prispevki za šolski sklad sklad. Starši so vabljeni k sodelovanju 

v organizacijskem odboru. Sploh, če ima kdo organizacijske izkušnje. V jeseni pa bi 

organizirali kulturno prireditev; nastop učencev s področja plesa in glasbe. Prav tako 

se bodo sredstva zbirala za namene šolskega sklada. Sedaj je v skladu 5.998,81 

EUR. 

6. Stanje glede izgradnje zunanjega igrišča je v fazi pridobivanja soglasja s strani 

sosedov.  

7. Konec meseca marca je za učence od 6. – 9. razreda organiziran astronomski 

tabor. Za spodbujanje raziskovalne dejavnosti. Veliko učencev se je prijavilo. 

8. Bile so izpeljane šole v naravi. V pričakovanju je še le-ta za 1. in 5. razrede. 

9. Izpeljan je bil vpis v 1. razred. Kot kaže bi septembra naša šola presegla število  

400 učencev. 

10. Izpeljali bomo drsanje za učence od 1. – 3. razreda. 

11. Potekalo je preventivno predavanje – zlorabe na spletu za osmošolce. Predaval 

je kriminalist. Na to temo bo tudi za starše predavanje v mesecu marcu ali aprilu. 

12. V okvir projekta Erasmus+ je bila opravljena mobilnost in sicer so bili otroci v 

Grčiji. Naslednje mobilnostno srečanje je predvideno na Portugalskem, če bo to 

izvedeno v predvidenem terminu pa bo znano v kratkem. 

13. Zbiralna akcija starega papirja bo potekala v marcu. 

 

Ad3/ Vprašanja in pobude 

 

1. Vprašanje, kje si starši lahko pogledajo pravilnik o ocenjevanju?  

     V 8. b razredu kljub zelo nizkim ocenam ni prišlo do ponavljanja testa.   

O tem govori 13. člen pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli. Povezava do predpisov je na šolski 

spletni strani za starše zakonodaja, obrazci, veljavni predpisi s področja 



izobraževanja. Ravnatelj bo preveril, če so bili izpolnjeni pogoji za ponavljanja 

pisnega ocenjevanja.   

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-

znanost-in-sport/zakonodaja/ 

 

2. Wi-Fi oddajniki -  je možno otroke zaščiti pred pretiranim oz. nepotrebnim 

sevanjem?    

Povezava do rezultatov meritev in do Arnesove spletne strani s pojasnili. 

Zanimiva je tudi brošura, še posebej stran 2. 

https://www.arnes.si/files/2019/10/INIS_meritve_elektromagnetno-

sevanje_ARNES_29032019_19-082.pdf 

https://www.arnes.si/sio-2020/navodila-za-vzpostavitev-omrezja-eduroam-na-

viz/brezzicna-omrezja-in-elektromagnetno-sevanje/ 

http://www.forum-

ems.si/gradiva/publikacije/brosure/2019_11_WiFi_in_zdravje.pdf 

 

3. Sredi leta se je pojavila potreba po nabavi "Sistema živih bitij". Znesek za 

gradiva za sedmi razred, ki smo jih potrdili lani v višini 78,10€ se tako 

poveča še za 3,7€.  

Učiteljica je učencem dala navodilo, da kupijo gradivo. Ker je to izven 

dogovorjenih pravil, bomo na šoli poiskali možnost, kako upoštevati vrednost 

nakupa v dobro staršev.  

 

4. Dober dan, književnost že po obliki spominja bolj na učbenik kot na 

delovnih zvezek, učenci rešitve zapisujejo v zvezke. Zakaj torej ne bi takih 

učbenikov kupili preko šolskega sklada?  

Predlog je dober. Naslednje leto bomo gradivo kupili preko učbeniškega sklada. 

Če razpoložljiva sredstva ne bodo zadoščala, bomo zaprosili šolski sklad. Učenci 

bodo gradivo prejeli v 6. razredu in ga po končanem 9. razredu vrnili za odpis.   

 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/
https://www.arnes.si/files/2019/10/INIS_meritve_elektromagnetno-sevanje_ARNES_29032019_19-082.pdf
https://www.arnes.si/files/2019/10/INIS_meritve_elektromagnetno-sevanje_ARNES_29032019_19-082.pdf
https://www.arnes.si/sio-2020/navodila-za-vzpostavitev-omrezja-eduroam-na-viz/brezzicna-omrezja-in-elektromagnetno-sevanje/
https://www.arnes.si/sio-2020/navodila-za-vzpostavitev-omrezja-eduroam-na-viz/brezzicna-omrezja-in-elektromagnetno-sevanje/
http://www.forum-ems.si/gradiva/publikacije/brosure/2019_11_WiFi_in_zdravje.pdf
http://www.forum-ems.si/gradiva/publikacije/brosure/2019_11_WiFi_in_zdravje.pdf


5. Šola lahko učencem omogoči dostop do Office365, storitev zagotavljata Microsoft 

in Arnes. Prav tako smo (ponovno) prejeli vprašanje glede neberljivosti 

odprtokodnih formatov. Odgovora je posredoval g. Simon Kurinčič. 

Office 365: 

Glede Office 365 je takole. Že vsaj 5 let imamo na spletni strani med uporabnimi 

povezavami vse povezave v zvezi z AAI uporabniškim imenom, ki ga imajo pri nas vsi 

učenci. Dobijo ga v 5. razredu na A4 listu, kjer so vsi podatki za prijavo. Takrat ga 

potrebujejo za opravljanje kolesarskega izpita, kasneje pa tudi za vse spletne učilnice in 

brezžično povezavo Eduroam v internet. S tem AAI lahko uporabljajo tudi vse Arnesove 

storitve, med katerimi je tudi Office 365 (na 5. napravah).  Vsa navodila se nahajajo med 

povezavami. 

http://www.osfrslj.si/spletne-povezave/   

https://o365.arnes.si/ucenec/namestitev  

 

Odprtokodni programi: 

Če prav razumem, je težava v tem, da učenci delajo doma v programu npr. Libre Office 

ali Open Office, potem pa v šoli ne morejo odpreti dokumenta s programom Microsoft 

Office.  

Če je tako, potem naj učenci doma shranijo v omenjenih programih dokument za 

Microsoftove programe. Sicer pa imamo v šoli na vseh računalnikih nameščen tudi 

brezplačni paket Libre Office.  

http://www.osfrslj.si/spletne-povezave/
https://o365.arnes.si/ucenec/namestitev


Tu gre za nekaj osnovnega znanja IKT. Če ima kdo s tem težave, se vedno lahko obrne 

name in mu bom pomagal. Do sedaj ni prišel še nihče, tudi učitelji niso o tem nikoli nič 

rekli. 

 

 

 

6. Nekateri starši (pobuda 7.a razred) težko pridejo do knjig za domače branje, ker so 

iztočasno izposojene. Ali bi morda lahko iz Šolskega sklada dali denar za več 

knjig? 

Ravnatelj pove, da šola zagotovi zadostno število knjig. Bi se pa morda sosednje šole 

lahko dogovorile za različne sezname knjig za domače branje. 

Knjižničarka pove, da otroci ne vračajo pravočasno knjig. 

Predlog v 5 razredu je, da se izbere od istega avtorja poljubna knjiga. 

Predlog, da se kupi malo več izvodov klasik, ki bi bile za več generacij.  

 

 

 

 



Ad4/ Sprejem programa dela sveta staršev 

Predsedujoči seznani člane s programom dela Sveta staršev.  

Sklep: Program dela je soglasno sprejet. (15/0/0)  

 

 

  

 

 

Ad5/ Razno  

- Pripomba staršev, naj bo v šoli več zračenja prostorov. 

- Vprašanje, kaj je v času virusa korona s pitniki? Tudi, če se pitnike zapre, bodo 

otroci še vedno pili vodo na pipah. 

- Predlog, ponoviti ozaveščanje učencev o higieni, preventivi glede virusa korona. 

- Starši opozorijo, da so bili nekateri učenci in starši na območjih, kjer zaznavajo 

pojav okužb s koronavirusom. Ravnatelj pove, da bo vsem staršem preko sistema za 

obveščanje poslal navodila, kako ravnati po povratku in ob pojavu znakov bolezni. 

- Lopolis sistem za obveščanje – pohvala za napredek pri e-obveščanju. 

 

 

Seja zaključena ob 18:40. 

 

Zapisnikarica:    

Barbara Kuzmanovski      Stanislav Rozman, predsednik 


