
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV 
 

z dne, 11. 1. 2017 
 
 
 

Sejo je začela ravnateljica šole ga. Fani Bevk s pojasnilom, da smo se na seji zbrali, poleg drugih 
točk, da ponovno izvolimo predsednika Sveta staršev, saj je zaradi opravičenih razlogov dosedanja 
predsednica ga. Jožica Belehar odstopila s funkcije. Namestnica Sveta staršev ga. Manca Fojkar je 
bila opravičeno odsotna, zato je vodenje seje do izvolitve novega predsednika/predsednice 
nadaljevala ravnateljica ga. Fani Bevk in predstavila poslovnik Sveta staršev – delo in naloge, vlogo 
predstavnikov v Svetu staršev ter ugotovila sklepčnost. Lista prisotnosti priložena. 
 
Začetek seje ob 18:00 uri v učilnici št. 25. 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled Zapisnika zadnje seje; 
2. Razrešitev sedanje predsednice; 
3. Izvolitev novega predsednika/predsednice; 
4. Pregled aktivnosti; 
5. Razno. 
 
Dnevni red seje Sveta staršev se potrdi z dopolnjeno 2. točko. 
 
 
Ad1 
Na zapisnik zadnje seje ni bilo pripomb. 
 
 
Ad2 
Predsednica je v elektronskem sporočilu predstavnikom Sveta staršev že kmalu po prevzemu 
funkcije poslala pojasnilo, da odstopa s položaja predsednice Sveta staršev. Prav tako položaja 
predsednice Sveta staršev ni mogla prevzeti namestnica ga. Mojca Fojkar. 
 
Sklep: S funkcije predsednice Sveta staršev odstopi ga. Jožica Belehar. 
 
 
Ad3 
Ravnateljica je pojasnila, da po Poslovniku Sveta staršev člani lahko predsednika izberejo s tajnim 
ali javnim glasovanjem. Člani so se odločili za javno glasovanje. 
 
Sklep: Volitve so javne. 
 
Za predsednico je bila predlagana ga. Nadja Odar.  Glasovalo je 14 od 14 prisotnih. 
Novo izvoljena predsednica prevzame vodenje seje. 
 
Sklep: Predsednica Sveta staršev za mandatno obdobje 2016 – 2019 je ga. Nadja Odar. 
 



 
Ad4: 
Ravnateljica predstavi dejavnosti, ki so potekale brez posebnosti  v prvem delu šolskega leta. Pove, 
da je vsak razred že opravil določene aktivnosti, od kulturnih, tehničnih do naravoslovnih dni. 
Obiskali so živalski vrt, Arboretum, Knjižni sejem... 9. razredi so imeli aktivnosti povezane s poklicno 
usmeritvijo. Vsak razred je imel na svojo temo zdravstveno vzgojo, izpostavljen je bil tudi 
astronomski večer, ki je vedno zelo kvaliteten. Kot vsako leto so učenci opravljali kolesarski izpit, 
imeli so tradicionalni slovenski zajtrk. Veliko pozornost so namenili prometu ter zobni preventivi. 
Uspešno so zaključili Novoletni sejem, kjer so se zbirala sredstva za Šolski sklad. Ravnateljica je 
izpostavila veliko udeležbo, kar 52 učencev, na modelarskem krožku, kar jo zelo veseli. 
 
Člani Sveta staršev so dali pohvalo na dostopnost informacije o napovedanih kontrolnih nalogah na 
spletni strani. 
 
Ravnateljica pove, da je na šoli tudi vzgojno - učna problematika, ki je opažena tako v nižjih, kot v 
višjih razredih. V prvem delu šolskega leta je bilo podeljenih že 14 vzgojnih ukrepov za motenje 
pouka in za problematično vedenje. Predlog predstavnice v Svetu staršev je bil, da se uvede 
prešolanje problematičnega otroka na drugo šolo. 
 
S strani predstavnika Sveta staršev je bila dana pobuda, da se pošlje ravnateljici v posredovanje 
županu MOK prošnja, da občina na šoli organizira predstavitev na temo: “Načrti MO Kranj glede 
infrastrukturnih vlaganj v OŠ Staneta Žagarja Kranj”. Na predstavitvi bi se zainteresirani straši 
seznanili z načrti MOK v zvezi z infrastrukturnimi vlaganji v obnovo naše šole (predvsem z načrti 
glede širitve telovadnice) in njenimi pristojnimi osebami, hkrati pa bi starši s tem dobili možnost 
morebitnega sodelovanja pri tej problematiki. 
 
Ideja je bila sprejeta z večino glasov. 
 
Ad5: 
Predstavnica 3. b razreda je izpostavila problem, ki so ga imeli v njihovem razredu. Ravnateljica pa 
je poudarila, da si želi, da se te zadeve na šoli ne bi dogajale. 
 
S strani enega predstavnika je bila podana pobuda, da bi se razširila šolska jedilnica in organizirala 
lastna kuhinja, saj je mnenja, da je to večji problem, kot problem telovadnice. Ravnateljica pa je 
dodala, da bi bilo pismo poslano na MOK idealna priložnost, da se tudi to izpostavi. 
 
 
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 19:50. 
 
 
 
Kranj, 26. 1. 2017                                     
 
 
                                                                                                                                    Zapisala: Irena Knific 


