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Svet staršev se je v šolskem letu 2014/2015 sestal na šestih rednih sejah. 
Udeležba predstavnikov oddelkov ali njihovih namestnikov je bila nekaj čez 
85%. Zastopanost posameznega oddelka je prikazana v tabeli spodaj. 

  
Starši so preko šolskega leta na sejah, preko predstavnikov ali neposredno 

šoli, posredovali vsaj 32 vprašanj in pobud. S šolskim kolektivom smo 
korektno in uspešno sodelovali.  
 

Šolska prehrana je na naših sejah vedno aktualna tema. Poleg spremljanja 
le-te in obravnave prejetih pripomb pa smo letos po svojih močeh podprli 
tudi prizadevanja za osveščanje na tem področju in v se velikem številu 

udeležili odličnega predavanja dr. Antona Komata o varni hrani.  
 

Pri varnosti je bil tokrat poudarek na varnosti pri uporabi svetovnega spleta 
– policija nas je pozvala, da vsem staršem posredujemo obvestilo o nevarnem 
primeru in ga s tem pomagamo zaključiti.  

 
Pri spremljanju vzgojnega načrta pa lahko tokrat izpostavimo povečano 
pozornost posameznim vprašanjem s področja discipline.  

Podprli smo več uspešnih zbiralnih akcij papirja, katerih izkupiček je bil 
namenjen šolskemu skladu. Starši so se tudi dejavno vključili v delo 

šolskega sklada, posebej pri zaključni prireditvi s podporo dražbi rekvizitov 
znanih športnikov in srečelovu.  

 

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

- soglasje k ceni delovnih zvezkov, 
- podpora osnutku nadstandarnih dejavnosti za naslednje šolsko leto, 
- izvolitev nadomestne članice v pritožbeno komisijo,  

- izvolitev predstavnikov staršev v nadzorni svet šolskega sklada in 
imenovanje celotnega nadzornega sveta šolskega sklada.  

 

Še vedno pozorno spremljamo dogajanje v zvezi z prenovo šole in se trudimo 
vzpostaviti čim boljši stik z lokalno skupnostjo.  

 
Vsem predstavnikom staršev je potrebno izreči iskreno zahvalo za redno 
udeležbo in njihove prispevke. Posebej pa bi se zahvalili g. Bojanu 

Batakoviću in g. Marinu Kneževiću, podpredsedniku za njun trud, tako pri 
obisku dr. Komata, kot tudi sicer.  



 

Stanislav Rozman,  
Predsednik sveta staršev v š.l. 2014/2015 
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 Udeležba po oddelkih  

 

 

Pregled udeležbe na sejah  
Sveta staršev OŠ Franca Rozmana Staneta   

v šolskem letu 2014/15 
 

V spodnji tabeli je navedena pogostnost prisotnosti za posamezen oddelek. 

Navišja udeležba (6) pomeni, da je bil predstavnik (ali njegov namestnik) 

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

 

1. a 5 

1. b 6 

2. a 6 

2. b 6 

3. a 5 

3. b 6 

4. a 3 

4. b 4 

5. a 6 

5. b 6 

6. a 6 

6. b 5 

7. a 5 

7. b 5 

8. a 4 

8. b 3 

9. a 6 

9. b 5 
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