
Osnovna šola  

Franca Rozmana Staneta 

Prušnikova ulica 85 

1210 Ljubljana 

 

Svet staršev 

 

 

osnutek zapisnika 5. seje sveta staršev z dne 8. 6.2 017 

 

Prisotni: Jožica Zalaznik Papež (1.a), Anže Mihovec (1.b);  Barbara Reya (2.a), Tina Šturm 

(2.b), Damjan Tavčar (3.a), Stanislav Rozman (4.a), ga. Zalar Ribič (4.b), Aleksandra Lešnik 

(5.a), Rok Bojanc (5.b), Maja Kiš (6.a), Sonja Hurčak Šubic (6.b), Benjamin Gregorinčič 

(7.a), Samo Kranjec (7.b). Metoda Šoba (8.a), Marin Knežević (8.b), Petra Kaloh (9.a), Božo 

Starašinič (ravnatelj), Pavel Virant (pomočnik ravnatelja).  

 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta staršev; 

2. Povratne informacije komisije za šolsko prehrano 

3. Soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/18; 

4. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2017/18; 

5. Seznanitev z evidenco učbenikov za izposojo v šolskem letu 2017/18; 

6. Poročilo šole, novosti v šolskem letu 2017/18 in priprave na prenovo; 

7. Priprava poročila o delu Sveta staršev; 

8. Razno. 

 

 

Ad1/  

Zapisnik 4. seje sprejet soglasno, brez pripomb. (15/'0/0) 

 

Ad2/ 

 Ravnatelj poda povratne informacije o šolskih prehrani.  

Ravnatelj pove, da je preveril očitke oziroma predloge, ki so bili izpostavljeni na prejšnji seji 

in pojasni, da je opravil razgovor s kuharjem in z vodjo šolske prehrane. Na vprašanje o 

prevelikem številu namazov ravnatelj pove, da so ti sestavni del jedilnika, da so pripravljeni v 

šoli in so na jedilniku do dvakrat tedensko. Na očitek, da naj bi kuhar delal z računalnikom, 

pozneje pa serviral hrano, ravnatelj pojasni, da v času, ko kuhar ne razdeljuje hrane, opravi 

tudi knjiženje, da pa razdeljevanje hrane in drugi procesi v kuhinji potekajo v skladu s 

higienskimi zahtevami. Na očitek, da je hrana preslana, ravnatelj posreduje pojasnilo, da na 

hrano, ki je že delno pripravljena  (cmoki, pleskavice, … ) nimamo vpliva, da pa hrana, ki je 

pripravljena v šoli ne vsebuje prevelike količine soli. Na očitek, da je kuhar kadil izven šolske 

stavbe, je ta ravnatelju potrdil, da se to ne bo več zgodilo. Na očitek, da bi bil kuhar lahko bolj 

prijazen, je ta ravnatelju pojasni, da se tega zaveda, da dela v težkih pogojih in da se bo v 

bodoče bolj potrudil pri komunikaciji.  Na pobudo o več lokalno pridelane hrane, ravnatelj 

pove, da šola v okviru javnega razpisa ni dobila ustrezne ponudbe (razen za mleko in  nekaj 

mesa), da mimo javnega razpisa v okviru dovoljenega odstotka šola nabavlja še sadje, 

zelenjavo  in kruh, ki so lokalno pridelani.  Da so za večje učence premajhni obroki, ravnatelj 

pojasni, da je vodja šolske med učenci povprašala, če bi kdo želel večjo porcijo, da pa med 

učenci ni bilo odziva. Učenci lahko dodatno hrano dobijo po zaključku kosil ob 13.45, ker so 

obroki pripravljeni na število prijavljenih učencev.  



 
 
 

 

 

Ad3/  

Predstavniki so podali več različnih mnenj:  

 Starši prišli do določenih ugotovitev glede pretežkih torb, (pre)obsežnosti gradiva in 

glede na enoten šolski program, prevelik razpon cen gradiv med posameznimi šolami. 

Naša šola se giba v nadpovprečju. Pritisk založb na šole in posledično na starše je 

nevzdržen. Cene dz, so kljub trendu upadanja, še vedno previsoke, šolske torbe 

pretežke. 

 Vedno smo soočeni z argumentov, da naj ne bi smeli razpravljati o vsebini, saj gre za 

strokovna vprašanja. Kljub temu veliko staršev kompetentno ugotavlja vprašljivost ali 

smotrnost nekaterih gradiv. Seveda pa smo starši pristojni za soglasje k ceni in če 

dialog o vsebinah in koristih otrok ni potreben, potem pač lahko glasujemo enostavno 

o ceni, kjer je naš interes jasen – idealna cena delovnih zvezkov za starše bi po mnenju 

enega od predstavnikov bila 0 €. Kdor predlaga nadstandardno gradivo, ki ni 

predpisano s strani države, marveč komercialna ponudba založnikov, hkrati pa ni 

potrebe po argumentaciji le-tega, naj zanj (gradivo) zagotovi tudi financiranje.  

 Starši so izpostavili pomanjkljivo izrabljenost nekaterih delovnih zvezkov.  

 

 S tem, da zavrnemo predlagano gradivo, predvsem jasno sporočimo mininstrstvu in 

ostalim pristojnim, da je sedanja ureditev nevzdržna in način odločanja neprimeren  

 

 

PREDLOG sklepa:  »Svet staršev OŠ Franca Rozman Staneta podaja soglasje k v gradivu z 

dne 6.6.2017 predlaganim cenam delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.«, je ZAVRNJEN 

(0/15/1) 

     

Šola je dolžna v tem primeru pripraviti nov predlog. Smiselno je pripraviti tak predlog, ki bo 

za starše sprejemljiv in ravnatelj se obveže, da ga pripravi v najkrajšem času, če lahko od 

sveta staršev pridobi smernice.  

Zaželeno je, da bi gradivo potrdili do 15.6., da bi nato vse ostale aktivnosti tekle nemoteno 

naprej.  

Predstavnik sveta staršev zagotovi, da bo svet takoj po prejemu novega gradiva o njem 

odločal kar se da hitro – na korespondenčni seji.  

 

Starši naj po povedanem ne posegali neposredno v vsebino seznama, potrebno pa je najti neko 

rešitev, ki bo zagotovila kar najboljše možnosti za učence in bo hkrati finančno smotrna.  

 

Prevladuje stališče, da še na sami seji oblikujemo priporočilo, in z višino zneska oz. skupno 

ceno opredelimo primeren kompromis.  

 

Po daljši razpravi, tehtanju možnosti in iskanju rešitev svet steršev sprejme naslednje stališče:  

Skupna cena delovnih zvezkov kot strošek staršev naj ne presega 589 €. (14/0/0)  

 

Ad4/  

Ravnatelj na kratko predstavi predlagane dejavnosti.  



 

Svet staršev soglasno podaja PRITRDILNO mnenje k seznamu nadstanardnih dejavnosti za 

naslednjo šolsko leto (13/0/0).  

  

Ravnatelj opozori, da se pripravlja sprememba zakona, po katerem bodo šole lahko 

organizirale največ 3 šole v naravi v celotnem 9. letnem šolanju otroka. 

Možnost pritožbe na zakon imajo vsi državljani RS na portalu https://e-uprava.gov.si/drzava-

in-druzba/e-demokracija.html do 30.06.2017 

 

Predstavnica izrazi v imenu vseh pohvalo za učitelje, ki izvajajo šole v naravi z obilo dobre 

volje, vloženega truda in svojega časa.   

 

Ad5/ Ravnatelj je predstavil gradivo, ki ga prejmemo tudi po e- pošti . 

 

Ad6/ Ravnatelj uvodoma pove, da posebnih novosti ni. Šola še čaka na pristojne, da 

opredelijo število razpoložljivih ur, iz katerih sledi organiziranost podaljšanjega bivanja.  

 

Prenova: 

 na vrsti je odpiranje ponudb za adaptacijo  

 sledijo pogajanja ponudnikov za ceno pri županu  

 izbor ponudnika  

 terminski načrt prenove  

Ravnatelj je investitorju prenesel naša stališča glede termina prenove. Starši ponovno 

naprošajo, da se zaradi logističnih težav pri prevozih s strani staršev in obiskovanja dodatnih 

interesnih dejavnosti informacije pridobi čim prej.  

Ravnatelj je opravil ogled več nadomestnih lokacij za pouk, tudi nekdanji dijaški dom 

Litostroj ter dom Sv. Vida, kjer je nekaj zelo primernih učilnic, seveda s pričakovano 

prilagoditvijo glede izpostavljenih simbolov in upoštevanja načela ločenosti države in Cerkve. 

Predmetna stopnja bo imela pouk v Zavodih Sv. Stanislava, kot je predvideno. Šol oz, lokacij 

z dovolj prostimi kapacitetami za celotno našo šolo ni!   

Na ponovno vprašanje glede prevozov je jasno, da bodo potrebni prevozi zagotovljeni. 

Jutranje varstvo bo potekalo na OŠ Šentvid.   

 

Problematika neprimernega zraka v 2. razredih:  

 ravnatelj tedensko urgira pri vpletenih  

 ponudnik talne obloge je ZVD posredoval specifikacijo sestavin za analizo, tako da bo 

zavod lahko pristopil k meritvam  

 starši apelirajo, naj se izbere bolj ustrezne materiale  

 ocenjujejo tudi, da parket ni nikjer izrecno prepovedan  

 ravnatelj pojasni, da je izbor materiala domena projektanta in investitorja  

 ravnatelj bo preposlal stališče projektantke glede požarne ogroženosti  

 predviden je bolj razširjen izbor materialov za naslednjo fazo prenove, ki omogoča 

druge ponudbe. Sporna obloga je namreč brez zgornje zaščitne plasti, za naprej pa so 

predvideni materiali, kjer bi dodatni zgornji zaščitni sloj morda rešil težavo  

 neprimeren vonj bi se moral razdišati po 2 mesecih  

 na vprašanje, ali je v kritičnih prostorih možna vgraditev rekuperatorjev, ravnatelj 

odgovori, da to ni prava rešitev težave, ker ne odpravlja vzroka, seveda pa je možno 

tudi to.   

 

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija.html
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija.html


Predstavniki in ravnatelj se po končani seji odpravijo preveriti stanje v prenovljenih učilnicah. 

Mnenje je enotno-vonj ostaja, še vedno je preveč moteč.  

 

 

Ravnatelj je opozoril še na uredbo o sprejemanju daril, ki omejuje višino zneska vrednosti 

daril za učitelje ter predpisuje dodatne postopke v zvezi s tem.  

Predsednik sveta staršev doda, da so bili že v začetku leta predstavniki oddelkov obveščeni o 

tem, da tik pred koncem šolskega leta ne bi prihajalo napačnih odločitev v naglici ali daljših 

diskusij v zvezi s tem.  

 

Ad7/  

 predstavniki sveta staršev so zbirali informacije o tem, katera ureditev roditeljskih 

sestankov je primernejša in se na podlagi vsega ugotovljenega nagiba k novi ureditvi v 

več razpršenih terminih, kot je bila predstavljena februarja.  

 

 Z novim šolskim letom bomo na šoli izboljšali e-obveščanje, za kar že potekajo 

aktivnosti: zbiranje e-naslovov, oblikovanje poštnih seznamov ter testiranje. Namen je 

omogočiti poenoteno in funkcionalno obveščanje o skupnih zadeva celotne šole, 

posameznega oddelka, ter sveta staršev. Cilj je tudi ekološko naravnan - odločno 

zmanjšanje in po možnosti ukinitev številnih splošnih obvestil na listkih, kateri se 

dostikrat založijo, informacija je prepozna, … O podrobnostih bomo še obveščeni.  

 

Ad8/  

Na vprašanje predstavnice, kaj šola stori v primeru tatvin, ravnatelj pojasni:  

Šola opravi pogovor z učenci ter da navodlla za pravilno ravnanje. Vredne predmete je vedno 

mogoče shraniti pri učiteljih. Starše napoti na policijo podat prijavo, nato pa lahko steče 

postopek pri zavarovalnici, ki v določenih primerih (elektronske naprave niso vštete, pač pa je 

to mogoče pri obutvi, kolesih) škodo ali del škode povrne.  

 

 

Ravnatelj se zahvali prisotnim za redno prisotnost na sejah, dejavno in korektno sodelovanje, 

ter pristop staršev, iz katerega se vidi, da nam ni vseeno.  

Predsednik se v imenu staršev ravnatelju in celotni šoli zahvali za njihov trud v tem šolskem 

letu.   

 

Seja zaključena ob 20:50.  

 

Stanislav Rozman, predsednik sveta staršev 

 


