
Osnovna šola Franca Rozmana Staneta 

Prušnikova ulica 85 

1210 Ljubljana Šentvid 

SVET STARŠEV 

 

Zapisnik 5. seje sveta staršev v šolskem letu 2018/19 v 

torek, 4. junija 2019, ob 18.00 v uč ilnici št.7. 

 

Prisotni: Sonja Hurčak Šubic (8.b), Urška Brodnik (7.b), Jože Podpečnik (7.a), Andreja Markovič  

(6.b), Stanislav Rozman (6.a), Bojan Bataković  (5.b), Barbara Reya (4.a), Anže Mihovec (3.b), 

Staša Punčuh (3.a), Rok Bojanc (2.b), Sandra Topić  (1.b) Božo Starašinič , ravnatelj in Pavel 

Virant, pomočnik ravnatelja 

 

Opravičeni: 1.a, 2.a, 4.b, 5.a, 9.a  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 4. Seje 

2. Aktualni dogodki, poroč ilo šole in novosti v letu 2019/2020 

3. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2019/2020 

4. Soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020 

5. Priprava poroč ila o delu sveta staršev 

6. Razno 

 

Seja se prične 18:14 

 

Ad1/  

Na zapisnik 4. seje ni pripomb.  

Sklep: Svet staršev soglasno potrdi zapisnik 4. seje. (11/0/0)  

 

Ad2/ 

Ravnatelj pove, da so na šoli v obdobju ocenjevanja znanja in zaključevanja ocen. Učenci 

prvega razreda so v šoli v naravi, učenci sedmega pa bodo odšli v šolo v naravi zadnji teden 

pouka. Do konca pouka bo na šoli izvedenih še nekaj preventivni delavnic (bontonček) in 

dnevov dejavnosti. Učenci 6. in 9. razreda bodo imeli vpoglede v ovrednotene preizkuse NPZ 

– ja. Ravnatelj pove, da so učenci aktivno sodelovali na natečajih in na kvizu, v počastitev 150 

letnica tabora v Vižmarjah.  V torek, 11. junija,  bo prireditev Ritem na parketu s srečelovom in 



licitacijo, ki ju pripravlja šolski sklad. Staši povabljeni k doniranju in zbiranju dobitkov. 

Dejavnosti, ki potekajo na šoli, so tekoče objavljene na šolski spletni strani.  

 

Ad3/ 

Ravnatelj predstavi nadstandardne dejavnosti in program po posameznih razredih za 

naslednje šolsko leto. Vpraša, če tudi v prihodnjem šolskem letu šola organizira šole v naravi 

od 1. do 8. razreda, saj bo potrebno podpisati pogodbe s CŠOD-jem za dodeljene termine. -

Letos smo dobili odobrene vse prijave v CŠOD, ki so cenovno bolj ugodni od ostalih 

nastanitev.  

Sklep: Svet staršev poda soglasje za izvajanje nadstandardnih dejavnosti. (11/0/0) 

 

Ad4/ 

Ravnatelj pojasni izbor delovnih zvezkov s cenami za šolsko leto 2019/2020. Letos je za starše, 

poleg 1.r brezplačno gradivo tudi za 2 r., zato se je skupna nabavna cena znižala za 27,15 €. 

Cene v ostalih razredih ostajajo podobne lanskim, le v tretjem razredu se je komplet Lili Bine 

znižal za 11 eur, v program je dodan zopet komplet Računanje je igra. V 5.r je ukinjen učbenik 

in DZ My sails (31,70€) in uveden Reach for the stars (17,90). V predlog je dodan kolesarski 

priročnik S kolesom v šolo (14,60), zato je skupna cena za ta razred višja za 2,60 €.  

Predlog je, da se delovni zvezek Dober dan književnost, ki se je v prejšnjih letih kupoval v 7.r., 

kupi letos in prihodnja leta že v 6.r. zaradi uravnoteženosti cen po razredih za prihodnja leta. 

7., 8. in 9.r razred sta brez vsebinskih in bistvenih cenovnih sprememb (+/- 1 eur zaradi 

nihanja cen učbenikov) 

Ravnatelj pojasni, da cene veljajo na današnji dan in šola ne da garancije, da založnik ne bo 

spreminjal cen. Predsednik odpre razpravo.  

Koordinatorka skupine za delovne zvezke poda povzetek razmišljanja delovne skupine: Ta 

ugotavlja, da je v preteklih letih naredila  na temo dz že veliko. Tehtali smo šolske torbe, 

primerjali cene in gradiva s slovenskim povpreč jem ter okoliškimi šolami, zato da bi dobili 

uravnotežen in nepristranski pogled, kje se nahaja naša šola. Delovna skupina je enotnega 

mnenja, da je gradiva preveč . Nekateri dz so verjetno nujni in smiselni, nekaj pa je gotovo 

balasta. Financiranje dz v prvih dveh razredih razume kot potuho založnikom, da lažje 

prodajajo svoja gradiva v višjih razredih, saj je težko odvzeti nekaj, na kar si otroke že navadil. 

Želimo si odgovornega in preudarnega izbora dz tako z vidika financ kot tudi vsebine. Zelo pa 

bi si želeli obljubljene okrogle mize staršev in uč iteljev, kjer bi lahko vsaka stran izrazila svoja 

mnenja in argumente. Predstavnik 7. r. predstavi pogled njihovega razreda in izrazi dvom o 

kvaliteti gradiv, nekateri starši opažajo, da zahtevano znanje ponekod presega učno vsebino 

(iz delovnih zvezkov) in morajo starši posegati še po dodatnih gradivih, ki so na voljo v 



knjigarnah. Druga predstavnica  se sprašuje o kvaliteti angleških delovnih zvezkov, več  pa se 

jih sprašuje tudi o slovenšč ini. Še nekaj predstavnikov se strinja z izsledki delovne skupine in 

potrdi smiselnost okrogle mize na to temo, kjer bi imeli uč itelji možnost razbliniti dvome 

staršev in starši pojasniti svoje dvome o smiselnosti posameznih gradiv. Že ob lanski razpravi 

je bila izražena ta pobuda, zato je škoda, da s strani šole ni prišlo do realizacije. Pristojnost 

staršev glede cene in nižanje le-te namreč  ni vse, starše zanima tudi kakovost – izpostavljena 

je bila namreč  občasno zaznana konfuznost nekaterih gradiv.  

 

Po razpravi predsednik oblikuje vprašanje za glasovanje. Sprejet je  

sklep: Svet staršev poda soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za leto 2019/2020, 

kot je razvidna iz priloge. (9/2/0)  

 

Ad5/  

Predstavnica izrazi željo, ki jo je prejela od staršev, da bi se Svet staršev preimenoval v Svet 

staršev in otrok, ker zastopamo navsezadnje otroke in njihove interese.  

Predsednik kot koordinator delovne skupine za spremembo pravil sveta staršev pojasni, da je 

namen simbolično pravilen, verjetno pa smo formalno zavezani k nazivu, opredeljenem v 

zakonu. 

 

 

Ad6/ 

- Predstavnica 7.r poda željo staršev za uvedbo e-asistenta z argumentom, da so 

nekateri otroci v tem starostnem obdobju že v fazi skrivanja ocen in obveznosti. Hkrati 

pa se seveda pojavi dvom o »big brother« efektu in prevelikem nadzoru nad mladino.  

Nekateri predstavniki se strinjajo predvsem z vidika brezplačnega dela e-asistenta, kar 

se nanaša tudi na e-obveščanje, ki je v tem letu postal še več ji problem kot je bil. 

Sistem ni enoten. Piše se od beležk, listkov, oglasne deske, nekateri po mailu,…Problem 

so tudi odpadajoče (sploh jutranje) dejavnosti za katere se ne ve da odpadejo,… 

Predsedujoč i pojasni, da delovna skupina za e-obveščanje ni dokončala dela, tehtala 

pa je med GDPR-skladno rešitvjo za e-poštne sezname ali pa uvedbo orodja, kot je e-

asistent, le da bi dali prednost uradni rešitvi, ki jo razvijajo po naroč ilu 

ministrstva.  Ravnatelj pove, da bodo v prihodnjem šolskem letu starši prejemali 

obvestila po e-pošti.   

- Predstavnica 6.r poda mnenje razreda, da so zvočni posnetki (anglešč ina) pri nekaterih 

testih in NPZ slabi in nejasni, otroci jih težko razumejo. Pomočnik ravnatelja pove, da 



so zvočniki testirani in pred testom 2x preizkušeni, posnetki pa pripravljeni vnaprej in 

enaki za celo Slovenijo.  

 

- Uporaba USB ključkov in odprtokodni sistem: 

Ravnatelj posreduje odgovor šolskega OID. Na šoli je na vseh vseh računalnikih 

naložen pisarniški paket Open Office, ki je alternativa Microsoftovemu paketu Office.  

Do določene mere celo odpirajo drug od drugega programe. Se pa da shraniti v 

Officu za Open Office in obratno. A to se morajo sami pozanimati in narediti doma.  

 

- Predstavnica poda še skupno nezadovoljstvo nekaterih staršev iz prve triade, da je 

premalo gibalnega programa za dečke v popoldanskih dejavnostih. Pogrešajo 

nogomet ali kar bi zadovoljilo fantovski energetski višek. Ravnatelj pojasni, da bi v 

prihodnjem letu prišlo do spremembe, MOL ne bo več  financiral klubov, ki izvajajo 

specializirane popoldanske dejavnosti v okviru šolskih programov. Za 1. in 2. triado bo 

enoten program imenovan ŠPORT JE IGRA in bo osnovan na širši paleti športnih 

aktivnosti, tako da bodo lahko učenci vadili več  različnih panog. Razvije se debata o 

športu in pričakovanju staršev, kakšno športno pot krojimo svojim otrokom, 

preforsiranju,…in previsokih pričakovanj do šole, da bi imela specializirane športne 

programe. 

 

- Predstavnica 1.r spomni na obljubo župana MOL o prenovi igrišča. Ravnatelj pojasni, 

da se bo v letu 2019 pridobilo gradbeno dovoljenje in v l. 2020 se z deli prične. 

 

 

Seja zaključena ob 20:15 

 

V Ljubljani, 5.6.2019                zapisala: Barbara Reya 

 


