
OSNOVNA ŠOLA         
FRANCA ROZMANA STANETA 
Prušnikova ulica 85 
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID 
SVET STARŠEV 
 
Zapisnik 4. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/18,  
Torek, 17. aprila 2018,  ob 18.00 v prostorih  Zavoda  sv. Stanislava  
 
 
 
Prisotni: Peter Hazler (1. a), Mojca Mihelič Bekavac (1. b), Jožica Zalaznik Papež (2. 
a), Anže Mihovec (2. b), Jelka Košir (3.a), Marjetka Ulčar (3.b), Renato Podmenik (4. 
a), Bojan Bataković (4. b), Andreja Markovič (5. b), Jože Podpečnik (6. a), Urška 
Brodnik (6. b), Maja Kiš (7. a), Sonja Hurčak Šubic (7. b), Benjamin Gregorinčič in 
Stanislav Rozman (8. a), Metoda Šoba (9. a), Marin Knežević (9. b) ter g. Božo 
Starašinič, ravnatelj in Aleš Gros, član sveta šole.  
Opravičeni: 5. a 
  
Predsedujoči seznani prisotne, da se je g. ravnatelj zaradi vsebine 3. točke 
predlaganega dnevnega reda za to točko opravičil. Zaradi boljšega potega seje 
predsedujoči predlaga, da 2. in 3. točko zamenjamo, tako da najprej opravimo 
razpravo o kandidatkah za ravnateljico, nato pa preidemo na aktualne zadeve na 
šoli, vmes pa se nam g. ravnatelj seveda pridruži.  
 
Sklep: Z opisano spremembo je soglasno (16/0/0) sprejet spremenjen  
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 3. seje.  
2. Mnenje sveta staršev o kandidatkah za ravnateljico.    
3. Aktualno dogajanje na šoli.      
4. Vprašanja, pobude in pripombe staršev.  
5. Razno  
 

 

Ad1/ 
Sklep:  Zapisnik 3. seje je sprejet brez pripomb (16/0/0) 
 
Ad2/ 
Predsedujoči se je zahvalil staršem iz vrst sveta, ki so dejavno sodelovali na 
predstavitvi kandidatk. Slednji so predstavili svoje vtise, na sami seji pa smo tudi 
pregledali pisni vlogi kandidatk.  
 
V razpravi so predstavniki izrazili naslednja mnenja:  

- presenečenje nad le dvema prijavama, želeli bi si več izbire ; 

- prav tako je nenavadno, da so prijave prispele le »od zunaj« ;  

- pozitivno presenečeni nad pristopom in stališči kandidatke Maruše Babnik (proaktivnost, 

organiziranost, delo z lastnim zgledom, kritičen pogled na pretirano rabo delovnih zvezkov, 



pristen človeški stik, spodbujanje tradicije, itd.) ; 

- člani sveta šole iz vrst staršev, tako kot ostali člani sveta šole, niso vezani na naše mnenje in 

se samostojno odločajo, ali bodo izbrali katero od kandidatk ali ne.  S mnenjem, ki ga 

posredujemo, želimo predvsem povedati, kakšnega ravnatelja si želimo za našo šolo.  

 

Sklep:   

Kandidatki Maruši Babnik izrekamo pozitivno mnenje. (16/0/0) 

 

Obrazložitev: kandidatka je dobro nastopila in daje vtis, da bi svoj program tudi verodostojno 

realizirala. Posebej izpostavljamo njeno pozitivno izkušnjo z poučevanjem brez delovnih 

zvezkov v prvi triadi. Izziv morebitnega ravnateljevanja jemlje resno in odgovorno.  

 

Sklep:  

Kandidatki Aleksandri Lorbek dajemo negativno mnenje. (16/0/0) 

 

Obrazložitev: kandidatka je sicer skušala zapustiti dober vtis, a tako z nastopom kot vsebinsko 

ni prepričala predstavnikov staršev.  

OPOMBA: Sklepa z obrazložitvama sta bila naslednji dan pisno posredovana svetu 
šole.  
  
Ad3/ 

- Prečkanje železniške proge: Ravnatelj pove, da so Slovenske železnice odgovorile na 

njegov dopis in  obljubile, da podhod uredijo v okviru rednega vzdrževanja, šola je 

ponudila pomoč. Ograja, ki stoji na parceli SŽ, je bila postavljena leta 1995, ni pa 

znano, kdo jo je postavil. SŽ so pripravljene stanje urediti,  se pa je potrebno uskladiti 

z upravljavcem ceste. Ravnatelj pove, da je pobudo posredoval Oddelku za 

gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana in da je prepričan, da se bo 

stanje pričelo urejati.  

- Šolska folklorna skupina je danes lepo nastopila na področnem srečanju folklornih 

skupin.  

- Jutri imajo naši učenci otvoritev razstave LikFest v Pionirskem domu.  

- Prireditev »Pozdrav pomladi« bo  v četrtek, 19. 4. 2018, v Ljudskem domu. 

- Za starše in učitelje je bilo izvedeno predavanje ge. Anje Baš o motnjah hranjenja.  

- Atletski športni dan za učence od 6. do 9. razreda bo v petek, 20. aprila in za učence 

od 1. do 5. razreda v torek, 8. maja. 

- V četrtek, 3. maja, bo športni dan za učence od 6. do 9. razreda (Pot ob žici).  

- Učenci 6. razreda so imeli delavnico "Lažne novice" v sklopu Časorisa.  

- Po praznikih bodo imeli učenci 6. in 9. razreda NPZ (v petek, 4. maja, bo preverjanje 

iz  slovenščine, v ponedeljek, 7. maja, iz matematike  in v sredo, 9. maja, preverjanje 

iz angleščine.   

- Pouk, dnevi dejavnosti in ostale aktivnosti  potekajo po zastavljenem programu.  

- Potek adaptacije šole poteka po načrtih.  

 

  
Ad4/ 
Vprašanje iz 3. a: enemu od staršev se angleščina v 3. r ne zdi na  nivoju in od tod skrb, kaj 

bo, ko pridejo v naslednji razred. Ravnatelj pojasni, da se pouk angleščine izvaja v skladu z 

učnim načrtom, temu primerno je tudi znanje učencev.  

 



 

Ob ponedeljkih in torkih torba petošolcev, ugotavljajo starši, tehta 7kg in več.  

 
 
 
Ad5/ 
V 4.b so se pojavile uši.  

 
Seja zaključena 19:40, zapisal Stanislav R.  
 
 
 
 

 


