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Svet staršev se je v šolskem letu 2013/2014 sestal na petih rednih sejah. 

Udeležba predstavnikov oddelkov ali njihovih namestnikov je bila nekaj čez 
85%. Zastopanost posameznega oddelka je prikazana v tabeli spodaj. 
  

Določili smo okvirne termine sej. Glede na potek dela smo se odločili, da bo 
pet sej zadostovalo in smo en načrtovani termin izpustili.  
 

Starši so preko šolskega leta na sejah, preko predstavnikov ali neposredno 
šoli, posredovali vsaj 28 vprašanj in pobud. Za vse lahko rečemo, da jih je 

vodstvo šole vzelo na znanje, zadovoljivo odgovorilo ali ustrezno ukrepalo. 
Kolektiv šole, na čelu z g. ravnateljem Božom Starašiničem, je z nami dobro 
sodeloval.  

 
Prizadevanja za izboljšanje šolske prehrane so zajemala tudi anketo o 
zadovoljstvu. Naša predstavnica v komisiji za šolsko prehrano je bila ga. 

Urška Brodnik. O izidih ankete in prehrani nasploh smo člani podrobno 
razpravljali. Ključna težava seveda ostajajo premajhni prostori in stalno 

premikanje roka za realizacijo načrtovane obnove in širitve šole kljub 
obljubam in dogovorom z ustanoviteljem glede te velike investicije.  

Podprli smo več zbiralnih akcij papirja, ki so bile uspešne, vse razen ene tudi 

namenjene šolskemu skladu. Le-ta je letos organiziral bolšji sejem otroških 
stvari: športnih pripomočkov, igrač in knjig. 

 
Vse redne, formalne naloge sveta v tem mandatu smo realizirali:  
- obravnava in soglasje seznama nadstandarnih dejavnosti za tekoče leto, 

- soglasje k ceni delovnih zvezkov (na to temo smo razpravljali na treh 
sejah, spremljali stopnjo izrabljenosti oz. izkoriščenosti delovnih zvezkov, 
temeljito preučili problematiko, posebna pohvala gre tistim članom sveta, 

ki so bili pri iskanju pojasnil posebej dejavni), 
- podpora osnutku nadstandarnih dejavnosti za naslednje šolsko leto.  

Ostajajo pa nam stalne ali večletne naloge, kjer moramo delo nadaljevati in 
poskušati izboljšati sedanje stanje.  
 

Na temo prometne varnosti smo spremljali predvsem šolski prevoz, kjer smo 
skupaj z ravnateljem iskali možnosti za izboljšave. To šolsko leto pa so 



nekateri člani izpostavili problematiko splošne varnosti, dogajanje v okolici 

šole in v kraju na sploh. 
 

Vsem predstavnikom staršev je potrebno izreči iskreno zahvalo za redno 
udeležbo in njihove prispevke.  
 

Posebna zahvala gre tudi g. Simonu Kurinčiču, skrbniku spletnih strani šole, 
ter g. ravnatelju, g. Božu Starašiniču, za korektno in konstruktivno 
sodelovanje s starši.  

 
 

Stanislav Rozman,  
Predsednik sveta staršev v š.l. 2013/2014 

 

 
 

Priloga: 
̵ Udeležba po oddelkih  

  



 

Pregled udeležbe na sejah  
Sveta staršev OŠ Franca Rozmana Staneta   

v šolskem letu 2013/14 
 

V spodnji tabeli je navedena pogostnost prisotnosti za posamezen oddelek. 

Navišja udeležba (5) pomeni, da je bil predstavnik (ali njegov namestnik) 

prisoten na vseh petih rednih sejah. Povprečna udeležba je nad 85%. 

 

1. a 5 

1. b 4 

2. a 5 

2. b 5 

3. a 3 

3. b 2 

4. a 5 

4. b 5 

5. a 5 

5. b 4 

6. a 3 

6. b 4 

7. a 5 

7. b 5 

8. a 5 

8. b 4 

9. a 4 

9. b 4 
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