
ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV 

 

Datum: 30.3. 2017 ob 18.00 uri 

Priloga: evidenca prisotnih 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Načrti MOK glede infrastrukturnih vlaganja v OŠ Staneta Žagarja Kranj, ga. 

Tanja Hrovat 

3. Poročilo predstavnikov z roditeljskih sestankov 

4. Poročilo šolskega sklada 

5. Razno 

Na predlog ravnateljice se dnevni red pod točko 4 dopolni še z eno točko dnevnega 

reda: izvolitev članov v upravni odbor šolskega sklada (2 člana) 

 

Ad1) 

Ravnateljica pove, da je bil predstavnikom staršem po elektronski pošti posredovan 

zapisnik prejšnje seje. Na zapisnik ni pripomb, zato je zapisnik zadnje seje potrjen. 

Ad2) 

Gospa Tanja Hrovat iz MOK predstavi načrte glede nove telovadnice. Pove, da šola 

nujno potrebuje novo telovadnico. MOK se bo problema lotila z mehanizmom javno 

zasebnega partnerstva. Obstajata dve idejni zasnovi: 

 Na mestu obstoječe telovadnice se postavi nov večji objekt, z nadzidavo treh 

novih učilnic. 

 Podreti obstoječi prizidek poleg šole, na istem mestu zgraditi večjo telovadnico 

z nadzidavo treh učilnic. V stari telovadnici postaviti jedilnico in urediti knjižnico 

v jedilnici. 

MOK bo objavila javni poziv promotorjem po 1. majskih počitnicah. 

Ga. Hrovat pojasni, da je projekt dolgoročni postopek. Zasebnik, ki zgradi objekt, še 

15 let upravlja z objektom, šele nato postane objekt last šole. Zasebnik lahko 

telovadnico po 16.00 uri trži (daje v najem različnim uporabnikom). 

Ga. Hrovat pove, da bodo na občini promovirali torej dali prioriteto drugi možnosti 

(ureditev telovadnice na mestu prizidka + 3 nove učilnice). 

S strani staršev je bil podan predlog za energetski pregled šole. 

G. Kodek meni, da se s pravim pristopom lahko marsikaj reši. Pravi, da ne pozna 

sistema, vendar je pripravljen pomagati. Zanima ga, na koga se lahko starši obrnemo 

za informacije oz. pomoč. Ga. Hrovat pove, da je to Janez Rakar iz Urada za 



družbene dejavnosti. Poudari, da predlagana strategija zajema prenovo telovadnice, 

ne pa tudi tekoče vzdrževanje šole. 

Ga. Hrovat se na pobudo staršev zaveže, da bo g. Marku Hočevarju posredovala 

predlog o razširjenem energetskem pregledu šole. 

Ravnateljica pove, da šola na letni ravni dobi 4500 eur za tekoče vzdrževanje šole. 

Sklep: Vse informacije s strani MOK se delijo naprej. Na spletni strani šole se objavi, 

če je plan v izvajanju. V kolikor po preteku enega meseca s strani MOK ne bo odziva, 

se šola pozanima, kako se stvari odvijajo. 

Ad3) 

Predstavniki sveta staršev poročajo, da na roditeljskih sestankih ni bilo veliko 

pripomb na spletno stran. Vse pripombe so se v glavnem nanašale na nedostopnost 

na spletno stran. Dostop do spletne strani šole je sedaj urejen direktno. 

Predstavnica 8.b razreda pohvali, da se je število manjkajočih domačih nalog 

zmanjšalo, odkar razredničarka starše obvešča preko e- pošte. 

Ad4) 

Ravnateljica prisotne seznani, da so v upravnem odboru šolskega sklada trije 

predstavniki staršev in štirje predstavniki strokovnih delavcev šole. Stanje  v šolskem 

skladu na dan 20. 3. 2017 je 7.205 eur (sredstva so se zbrala preko zbiralnih akcij 

starega papirja in preko donacij). Ravnateljica pove, da je bil v preteklem letu vsak 

učenec iz tega sklada deležen sladoleda ter vstopnine na  izbrano prireditev v višini 4 

eur. 

Ravnateljica je na šolski sklad oddala vlogo za: 

 nakup didaktičnih pripomočkov za 1. triado (lego kocke) 

 za financiranje nagradnega izleta (avtobusni prevoz) za najboljši oddelek – to 

je oddelek, ki je zbral največ starega papirja in v katerem je sodelovalo največ 

učencev in  v katerem je najboljši učenec v zbiralni akciji (učenci gredo na izlet 

po lastni izbiri). Iz dveh zbiralnih akcij imamo dva zmagovalca. 

Dvema članoma Upravnega odbora šolskega sklada, ki sta predstavnika staršev 

poteče mandat, zato je potrebno izvoliti dva nova predstavnika. Člani sveta staršev 

so razpravljali in izvolili nova predstavnika. 

Sklep: V upravni odbor šolskega sklada sta izvoljena nova člana (predstavnika 

staršev), to sta Alena Sever in Miha Štucin. 

 

Ad5) 

Ravnateljica predstavi aktualne zadeve, ki se odvijajo na šoli: 

 zdrava šola: umivanje zob, minuta za zdravje, bonton v jedilnici, mesečni izleti 

staršev in učencev na Šmarjetno goro, 



 načrtujejo pohod na Planico pri Crngrobu – spominska svečanost, spomin na 

Staneta Žagarja, 

 natečaj Zavarovalnice Triglav (dobili sredstva za postavitev lesene lope na 

zelenici pred šolo), 

 šola se bo prijavila na natečaj »HUDOdobra TELOvadnica«, možnost 

pridobitve novih športnih rekvizitov, 

 šola se je prijavila na natečaj »Vrtičkamo skupaj za lepšo šolo«, 

 šola se je prijavila na razpis Ministrstva za šolstvo »Prva zaposlitev«, 

 šolo bo uvedla kartice (čipe) za evidentiranje kosil učencev,  

 razmišljajo o vpeljavi spletnega portala glede odjavljanja in prijavljanja na 

šolsko prehrano. 

 

Sestanek je bila zaključen ob 20:02 uri. 

 

 

Kranj, 30. 03. 2017      Zapisala: Saša Gorenc Košir 


