
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA     

Prušnikova ulica 85  

1210 LJUBLJANA – ŠENTVID  

SVET STARŠEV  

  

 

Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2020/21,  

Torek, 29. septembra 2020, ob 18.00 v učilnici št. 7.  

 

 

Prisotni: Teodora Voršič Leskošek (1.a), Vanja Blaznik (1.b), Dejan Namjesnik (2.a), Maja Drev 

Ovnič (2.b), Jelka Košir (3.a), Katarina Kladnik (3.b), Peter Hazler (4.a), Ajda Eiselt Čreslovnik 

(4.b), Petra Vignjević Kovjanič (5.a), Anže Mihovec (5.b), Barbara Reya (6.a), Doris Duh (6.b), 

Renato Podmenik (7.a), Metoda Šoba (7.b), Stanislav Rozman (8.a), Andreja Markovič (8.b), Jože 

Podpečnik (9.a), Andrej Eterović (9.b)  

Ostali prisotni: ravnatelj Božo Starašinič, pomočnik ravnatelja Pavel Virant 

 

 

Opravičeni: Renato Podmenik (.) 

 

 

Dnevni red: 

1.     Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev.  

2.     Aktualnosti ob pričetku šolskega leta 

3.     Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa v šolskem letu 2020/2021  

4.    Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2020/21 in pridobitev soglasja. 

 

5.     Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 in pridobitev mnenja.  

6.     Poziv Sveta zavoda za imenovanje predstavnikov staršev v Svet zavoda  

7.     Vprašanja in pobude. 

 

 

 

1.) Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev. 

 



Uvodni nagovor gospoda ravnatelja, ki je tudi vodil sejo do izvolitve predsednika in 

namestnikov, sledijo predlogi. Predstavniki staršev predlagajo kandidata za predsednika 

(Stanislav Rozman) ter podpredsednik (Jože Podpečnik) Sveta staršev. Kandidati se strinjajo s 

predlogom.  

 

Sklep: volitve predsednika in namestnikov se izvedejo javno z dvigom rok.  

  

Sklep: Za predsednika sveta staršev je bil izvoljen gospod Stanislav Rozman, za namestnika 

Jože Podpečnik. Oba so izvolili soglasno. 

 

Vodenje seje prevzame izvoljeni predsednik. Predlaga, da se izvoli še enega podpredsednika in 

sicer predlaga Barbaro Reya.  

 

Sklep: Vsi prisotni se strinjajo s predlogom in glasujejo ZA podpredsednico Barbaro Reya. 

 

2.) Aktualnosti ob pričetku šolskega leta 

Ravnatelj nagovori predstavnike staršev. Ukrepi vlade in epidemija pripeljala do drugih razmer. 

Delo se načrtuje v nespremenjeni obsegu, vsebine obveznega in razširjenega programa po 

normalnih tirnicah. Od trenutne slike v državi, pa se bo po potrebi vsebina prilagodila oz črtala. 

V veljavi je tako imenovani OŠ B model, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli, pri tem pa veljajo 

omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima in izvajanje preventivnih ukrepov.  

Model B je tudi javnosti že večkrat predstavila Ministrica za Izobraževanje, znanost in šport.   

 

Izvajajo se higienski preventivni ukrepi. Spreminjajoča so pravila glede nošenja mask. Strogo se 

izvaja higiena rok in upoštevajo se primerna pravila pri razdeljevanju hrane. Upošteva se tudi 

priporočena bližina oz razdalja med posamezniki. Maske so obvezne, kadar ni zagotovljena 

potrebna medosebna razdalja. 

 

Roditeljski sestanki se izvajajo. 

 

Govorilne ure se izvajajo na daljavo, po epošti najava in dogovor o načinu komunikacije (telefon, 

video, epošta) v dopoldanskem času. Razpored govorilnih ur je objavljen na spletni strani 

https://www.osfrslj.si/govorilne-ure/  

 

Septemberske dejavnosti: 

4.r tečaj plavanja (ker ni bil izveden v 3. razredu) 

Kolesarski izpit (6.r) je opravljen 

6-9r športni dnevi 

Pričnejo se preventivne zdravstvene dejavnosti 

Otroci se uvajajo v Spletne učilnice 

 

 

https://www.osfrslj.si/govorilne-ure/


Predstavnico zanima, ali obstaja statistika izrečenih vzgojnih ukrepov. Ravnatelj pove, da na 

pamet ne ve, da pa bo odgovor pripravil do naslednje seje. 

 

3.) Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa v 

šolskem letu 2019/2020  

 

V preteklem šolskem letu je bilo ob zaključku šolskega leta na šoli 393 učencev, na začetku 

šolskega leta pa 386 učenk in učencev. Med šolskim letom se je v šolo vpisalo 7 učencev. Vsi 

učenci so napredovali v višji razred, tudi z nezadostnimi ocenami. 2 učenki sta opravili popravni 

izpit. 

Realizacija  

Pouk je bil realiziran v predpisanem obsegu. Del pouka je bil izveden v obliki šolanja na daljavo. 

Niso bili izvedeni vsi dnevi dejavnosti, ker po vrnitvi v šolo tega ni bilo možno opraviti v celotnem 

obsegu zaradi odprave primanjkljajev, ki so nastali v času šolanja na daljavo in zaradi izvajanja 

preverjanja in ocenjevanja znanja.  Nista bili izvedeni dve šoli v naravi in tečaj plavanja v 3. 

razredu, ki je prestavljen na letošnje šolsko leto in se bo izvedel v 4. razredu. 

Tečaj rolanja in drsanja se je izvedel. Vse načrtovane aktivnosti do marca so bile izvedene. (Dan 

slovenske  hrane, Zbiralna akcija papirja, proslava ob kulturnem dnevu, Šahosvki turnir, 

Izmenjava Erasmus plus - Grčija).  

Po 13.3. 2020 nekatere načrtovane dejavnosti niso bile izvedene. Ni bila izvedena šola v naravi 

v 1. in v 5. razredu, prireditev pozdrav pomladi, zbiralne akcije papirja, ritem na parketu, kolesarski 

izpit …). Med drugim ravnatelj omeni, da je bil problem tudi v tem, da je bilo sprva rečeno da bo 

delo od doma zgolj 2 tedna.  

 

Problemi, ki so nastopili po pričetku šolanja na domu so se sproti reševali. Sistem komunikacije 

je bil vzpostavljen hitro, z večino učencev so učitelji lahko prišli v kontakt. 

Premalo je bilo računalnikov.  

4.a je pohvalil izjemno dobro sodelovanje z učiteljico 

 

Šola je skušala pomagati učencem, ki niso imeli opreme. 20 otrokom so posodili tablice, 1 

internetno povezavo, dvema otrokoma prenosne računalnike. 

 

Dogovorimo se, da predstavniki poskrbijo za povratno informacijo s strani staršev kot priloga 

poročila o delu do naslednje seje. 

 

 



4.) Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2020/21 in 

pridobitev soglasja. 

Na roditeljskih sestankih so se predstavniki staršev večinoma že pozanimali in pridobili mnenje 

oz soglasje za izvajanje nadstandardnih dejavnosti 

 

Predlog nadstandardnih dejavnosti:  

RAZRED TERMIN VSEBINA 

1. a in 1. b od 31. maja do 4. junija 2021 Planinski tabor, Kranjska Gora 

2. a in 2. b od 23. do 27. november 

2020 

Plavanje, dom CŠOD Fara 

4. a in 4. b od 23. do 27. novembra 

2020 

Šport in naravoslovje, dom CŠOD Medved 

5. a in 5. b od 7. do 11. junija 2021 Šport in naravoslovje, dom CŠOD Radenci 

6. a in 6. b od 15. do 19. februarja 2021 Smučanje, dom CŠOD Planinka 

7. a in 7. b od 15. do 19. februarja 2021 Morje ali te poznam, dom CŠOD Burja 

8. a in 8. b od 9. do 13. novembra 2020 Šport in naravoslovje, dom CŠOD Vojsko 

6., 7., 8., 9.  Od 9. do 11. april 2021 Astronomija in ostalo –  

program za nadarjene Dom CŠOD Medved 

1., 2., 3. razred marec 2021 tečaj drsanja za učence, ki so vključeni v 
podaljšano bivanje 

 

 

Šola je dolžna izvesti eno šolo v naravi, ki jo tudi sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport. Šola s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izvede šolo v naravi 

v 3. razredu (smučanje, Kope od 18. od 22. januarja 2021).  

 

V predlogu je tudi Šola v naravi za nadarjene učence (astronomija in ostalo za učence od 6. do 

9. razreda). Za udeležbo učitelji povabijo določene učence k sodelovanju. 

 

Sklep: Svet staršev soglaša s predlaganim programom. ZA Predlog glasuje vseh 17 prisotnih. 

 

  

5.) Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 in 

pridobitev mnenja. 

 

Ravnatelj predstavi predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

Vpisanih je 408 učencev. V podaljšano bivanje vključenih 196 otrok. Pridružili sta se 2 novi 

učiteljici. Predlagani program Letnega delovnega načrta je pripravljen kot da bo v veljavi Model 

A. 

NPZ se bo izvajal v 6 (SLO, MAT, ANG) in 9 (SLO, MAT, ZGO) razredu.  



4je učenci so vključeni v šolanje da domu. 

 

Izvajal se bo pouk v  manjših učnih skupinah v 8. in 9. razredu pri angleščini in slovenščini. 

 

Za izvedbo podaljšanega bivanja je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  šoli namenilo 

134 ur, kar zadostuje za izvedbo programa do 15:10. Po tej uri se izvaja nadstandardno varstvo 

otrok do 17h, ki ga financira Mestna občina Ljubljana.  

 

Ker najemnik nastanitvenih kapacitet na Mariborskem Pohorju še ni znan, šola išče duge lokacije 

za izvedbo šole v naravi v 3. razredu. Obstaja možnost izvedbe v Kranjski Gori ali na Kopah. 

Opomba: vnešena naknadno v zapisnik. Šola v naravi za učence 3. razreda se izvede na Kopah 

od 18. od 22. januarja 2021 

Šola je naknadno dobila termin za izvedbo šole v narav učencev 6. razreda v domu CŠOD 

Planinka.  

 

Pričela so se tekmovanja v znanju. Najprej se bo izvedlo tekmovanje iz Logike, za tem pa še 

ostala tekmovanja v znanju. Na osnovi rezultatov se učenci uvrstijo na regijska in državna 

tekmovanja.  Interesne dejavnosti bodo objavljene oktobra. 

Izvajale se bodo športne dejavnosti (tekmovanja in krožki).  

 

Prireditve, ki jih bo organizirala šola 

- Novoletnega sejma letos ne bo. V okviru likovne vzgoje in tehnike bodo učenci ustvarjali 

izdelke povezane s prednovoletnim časom,  

- Oktobra bo končana prenova igrišča in predvidena otvoritev  

- Decembra bo prireditev v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti 

- Prireditev v počastitev kulturnega praznika v februarju 

- Pozdrav pomladi za starše in učence bo aprila 

- Valeta za devetošolce 

- Prireditev na … bo konec maja 

- Noč knjige? Je načrtovana aktivnost.  

 

Imenovanje predstavnika staršev v komisiji za šolsko prehrano.  

Sklep: Predstavnik staršev za komisijo šolske prehrane: Barbara Kuzmanovski.  

 

Ravnatelj pove, da je sprememba pri vožnji šolskega avtobusa zaradi del na križišču Regentove 

ceste in vozni red voženj kombija. Obvestilo je objavljeno na spletni strani šole.  

 

Pri načrtovanih izobraževanjih učiteljev, ravnatelj na vprašanje odgovori, da so se učitelji 

izobraževali za uporabo Arnes spletnih učilnice.  

 

Pri pojasnitvi izvajanja izbirnih predmetov ravnatelj pojasni, da lahko učenec obiskuje največ dve 

uri neobveznih izbirnih predmetov. Vprašanje se je nanašalo na izbiro v 5. razredu.  

 

Sklep: Svet staršev da pritrdilno mnenje za Letni delovni načrt 2020/2021 z 17 glasovi za. 



 

 

6.) Poziv Sveta zavoda za imenovanje predstavnikov 

staršev v Svet zavoda 

Do 20. oktobra 2020 je potrebno izvoliti nove predstavnike staršev za Svet zavoda. Svet zavoda 

je sestavljen iz 5 predstavnikov zaposlenih, 3 predstavnikov ustanovitelja (občine) ter 3 

predstavnikov staršev. 

Volitve se bodo izvedle na korespondenčni seji. Glasovnice se pošlje po spletu ali po navadni 

pošti. Predloge za listo kandidatov se zbira do 20. oktobra 2020.   

 

Seje sveta staršev so javne, zato se jih lahko udeležijo tudi drugi, vendar ne smejo glasovati – 

glasujejo lahko samo predstavniki oddelkov.  

 

Pojasnilo iz okrožnice MIZŠ  

Inšpektorat za šolstvo in šport preko okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  opozarja, 
da zakon ne določa namestnikov predstavnikov staršev v svetu staršev. Inšpektorat pri nadzorih 
ugotavlja, da se pojavlja nepravilno imenovanje predstavnikov v svet staršev, kot tudi v svet zavoda. 
Zaradi tega so lahko posamične odločitve sveta zavoda sprejete nezakonito, saj so v njem predstavniki, ki 
niso bili v organ imenovani pozakoniti poti.  

 

 

7.) Vprašanja in pobude. 

 

Vprašanje in pobude naj se posreduje kasneje po elektronski pošti. 

 

Vprašanje glede dostopa do gradiva, za učence ki manjkajo pri pouku. Enoten način za dostop 

do gradiva. Ali so učitelji dolžni objavljati vsebine. 

 

4.a - Lili in Bine ni dostopen v dopoldanskem času 

 

 

Predura Slovenščine - predstavnik pozove, da redni predmet ne i smel biti kot predura 

(logistične težave) 

 

Uporaba omaric. Ravnatelj pojasni, da je v prostoru kjer so garderobne omarice, pred pričetkom 

in po zaključku pouka veliko učencev in obstaja možnost prenosa morebitnih okužb. Zaradi tega 

se učenci od 4. do 9. razreda preobuvajo pred učilnicami, garderobne omarice pa lahko učenci 

od 6. do 9. razreda uporabljajo med odmori.  S tem ukrepom šola zasleduje priporočila NIJZ.  



 

Prevzem kosila: še vedno velja, da starši sporočijo v tajništvo, da bodo prevzeli kosilo , katero ni 

bilo pravočasno odjavljeno. Prevzem kosila je možen ob 11.30. 

 

Prehrana - Opozorilo glede prehrane. Kakovost kosil upada, manjše porcije, po drugi strani se 

zelo veliko hrane meče stran. 

 

3.a.: Odmori ob ponedeljkih ob blok urah odpadejo.  

 

Seja zaključena ob 20:20.  

 

Zapisnikarica: Jelka Košir       Stanislav Rozman, predsednik  

 

 


