
OSNOVNA ŠOLA           
FRANCA ROZMANA STANETA 
Prušnikova ulica 85 
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID 
 
SVET STARŠEV 
ZAPISNIK 
 
4. seje Sveta staršev v šolskem letu 2014/2015, ki je bila v četrtek, 5. marca 2015, ob 18.00 uri. 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev 
2. Aktualno dogajanje na šoli: 
 - poročilo po končanem 1. ocenjevalnem obdobju 
 - zadovoljstvo staršev kot kazalnik kakovosti šole – rezultati ankete (maj 2014) 
 - predstavitev rezultatov ankete o šolski prehrani 
3. Šolski sklad: 
 - kratka predstavitev poročila o delu 
 - kandidacijski postopek za predstavnike staršev v upravnem odboru 
4. Priprave in prihodnje aktivnosti 
5. Vprašanja in pobude staršev 
6. Razno 

 
 
PRISOTNI: 
Na 4. seji sveta staršev v šolskem letu 2014/15 je bilo prisotnih 15 od 18 predstavnikov staršev: Aleš Zavšan 
(1.a), Bojan Bataković (1.b), Barbara Reya (2.a), Tjaša Bidovec (2.b), Anže Godec (3.a), Rok Bojanc (3.b), Sonja 
Hurčak Šubic (4.b), Aleš Gros (5.a), Samo Kranjec (5.b), Metoda Šoba (6.a), Urban Cevc (6.b), Damjan Tavčar 
(7.a), Saša Stepan (7.b), Brigita Kek Vrabič (8.b), Marin Knežević (9.a), Stanislav Rozman (predsednik sveta 
staršev), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja Pavel Virant. Do tretje točke je sejo vodil g. Aleš Gros. 
 
 
Ad 1. Sprejem zapisnika 
Na zapisnik 3. seje Sveta staršev ni bilo podanih vprašanj in pripomb, zato je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št. 1: Zapisnik 3. seje Sveta staršev je soglasno sprejet.  
 
 
Ad 2. Aktualno dogajanje na šoli 
G. Starašinič je predstavil dogajanje na šoli.  
 - Poročilo po končanem 1. ocenjevalnem obdobju: 
Na šoli je 371 učencev (od tega 185 deklic). V 1. ocenjevalnem obdobju 16 učencev ni bilo uspešnih, največ jih 
ima do 2 negativni oceni. Pouk in ostale aktivnosti so bile realizirane skladno z načrtom. Izveden je bil vpis v 1. 
razred OŠ za naslednje šolsko leto. Ravnatelj je ponovno opozoril na prostorsko problematiko, ki bo nastopila 
predvsem čez 2-3 leta, ko bodo maloštevilni razredi šolo zapustili, prihajajo pa številčnejše generacije otrok. 
Predstavnik staršev 1. razreda je opozoril, da bi nekateri učenci potrebovali dodatno učno pomoč. Ravnatelj je 
razložil organizacijo učne pomoči na šoli, za podrobnejše informacije pa je predstavnika 1. razreda povabil na 
poseben sestanek. 
 
- Zadovoljstvo staršev kot kazalnik kakovosti šole – rezultati ankete (maj 2014): 
Ravnatelj je predstavil rezultate ankete, ki je bila izvedena maja lani. V anketi je sodelovalo 42 % staršev, možne 
ocene so bile 1-5. Starši delo šole ocenjujejo kot dobro, saj je povprečna ocena po sklopih povsod presegala 4. 
Vsebinski sklopi v vprašalniku z rezultati (povprečna ocena): 

- Organizacija dela v šoli – osnovni red (4,33) 
- Zagotavljanje varnosti (4,26) 
- Vedenje učencev (4,09) 
- Sodelovanje šole z vrtci in srednjimi šolami (4,27) 

 



Podrobna predstavitev rezultatov je na voljo na spletni strani šole in je priloga zapisnika.  
 
- Predstavitev rezultatov ankete o šolski prehrani: 
Ravnatelj je v nadaljevanju predstavil še rezultate ankete o šolski prehrani, ki je bila izvedena med učenci (2.-9. 
razred) in starši. Ugotovitve ankete med učenci: 

- Nekoliko več učencev zajtrkuje kot v preteklem letu.   
- Pri kosilu največkrat ne pojedo zelenjave, v šolski prehrani pa pogrešajo sladke jedi in sokove.   

 
Glavni poudarki ankete med starši: 

- 40 % staršev spremlja šolski jedilnik. 
- Preko 90 % staršev ocenjuje šolsko malico in kosilo kot ustrezno. 
 

Podrobni rezultati so objavljeni na spletni strani šole in so priloga zapisnika. 
 
 
Ad 3. Šolski sklad 
Zaradi odsotnosti predsednice Upravnega odbora Šolskega sklada je poročilo o delu Sklada v šolskem letu 
2013/14 predstavil predsednik Sveta staršev g. Rozman. Šolski sklad je v preteklem obdobju uspešno posloval 
in del zbranih sredstev namenil za nakup nadstandardne opreme za dejavnost šole. Mandat Upravnega odbora 
je potekel 21. 2. 2015 in predstavniki staršev so z delom pripravljeni nadaljevati tudi v prihodnje. Dobrodošli so 
tudi morebitni novi kandidati za delo v Šolskem skladu. Celotno poročilo je na voljo na povezavi: 
http://www.osfrslj.si/files/2009/03/Poročilo-o-delu-2013-14.pdf 
 
Sklep št. 2: Svet staršev poziva Svet šole, da imenuje 3 predstavnike zaposlenih v Upravni odbor Šolskega 
sklada. 
Sklep št. 3: Svet staršev poziva starše, da predlagajo predstavnike v Upravni odbor Šolskega sklada. 
 
 
Ad 4. Priprave in prihodnje aktivnosti 
12. 3. 2015 ob 18.15 bo v mali telovadnici predavanje Zdravstveno tveganje industrijske hrane pri otrocih. 
Predaval bo gospod Anton Komat. Predavanje se bo pričelo ob 18.15. Predstavniki staršev so ponovno 
naprošeni, da posredujejo informacijo v svojih razredih in s tem zagotovijo udeležbo čim večjega števila staršev. 
 
 
Ad 5: Vprašanja in pobude staršev 
- Na enega od predstavnikov Sveta staršev je bilo naslovljeno vprašanje glede potresne varnosti šole. 
Ravnatelj je razložil, da je šola po izvedenih meritvah potresno varna, čeprav je stavba stara preko 100 let. S 
predvideno obnovo šole v naslednjih letih, je predvidena tudi protipotresna sanacija. 
 
- Problematika šolskih počitnic in šolskih obveznostih med njimi 
Predstavnik staršev je izpostavil, da šolske počitnice niso več namenjene počitku, ampak pripravi učencev na 
preverjanje znanja. Ravnatelj je poudaril, da naj bi bile počitnice namenjene predvsem počitku. V razpravi, ki je 
sledila so bila podana različna razmišljanja (14 dnevne počitnice, drugačni termini itd.). 
 
- Poklicno usmerjanje učencev v 8. razredu 
Največ informacij bo v aprilu in maju. Na roditeljskem sestanku v mesecu maju bo predavanje za starše s 
podobnimi vsebinami. Naslov predavanja bo: Kam po osnovni. Testiranja za vpis v srednjo šolo ni več, razen 
preizkus spretnosti za SŠ za oblikovanje. Velja učni uspeh, v nekaterih primerih pa tudi dosežek NPZ-ja. V 
devetem razredu bo kar nekaj ur posvečenih vpisu v srednje šole. Za posamezne informacije oz. nasvete se 
lahko starši obrnetjo tudi na svetovalno delavko. 
 
  
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
 
Zapisala: Brigita Vrabič Kek 
 

       Stanislav Rozman 
       predsednik Sveta staršev 

http://www.osfrslj.si/files/2009/03/Poročilo-o-delu-2013-14.pdf

