
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV 
z dne  01. 06. 2017 

 
 

Sejo je začela predsednica Sveta staršev ga. Nadja Odar. Glede na listo prisotnosti je ugotovila 
sklepčnost. Lista prisotnosti priložena. 
 
Začetek seje ob 18:00 uri v učilnici št. 25. 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled Zapisnika zadnje seje 
2. Realizacija LDN 
3. Učbeniki in delovni zvezki za prihodnje leto 
4. Šolska prehrana 
5. Novo šolsko leto 
6. Razno 
 
Dnevni red seje Sveta staršev se potrdi. 
 
Ad 1 
Predsednica na kratko povzame točke Zapisnika zadnje seje. Nanj s strani članov ni pripomb, zato se 
Zapisnik potrdi.  
 
Nadalje predsednica sveta predstavi časovnico, posredovano s strani Mestne občine Kranj (v 
nadaljevanju: MOK), glede dogovorjenih načrtov infrastrukturnih vlaganj v našo šolo (gradnja nove 
telovadnice in učilnic): 
 
MAJ 2017: najava in promocija poziva promotorjem 
JUNIJ 2017: obvestilo o rezultatih promotorstva 
SEPTEMBER 2017: najava obravnave akta in ocene JZP na seji MS 
OKTOBER 2017: obvestilo o odzivu na razpis 
JANUAR 2017: obvestilo o rezultatih postopka 
FEBRUAR 2017: obvestilo o podpisu pogodbe 
 
MOK ocenjuje, da naj bi gradnja potekala pribl. leto in pol (vključno s projektiranjem in pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja). Zaključena naj bi bila do 1. 9. 2019. 
 
Ravnateljica v zvezi z načrti MOK pove, da je bila z njihove strani obveščena, da so se pri projektu 
gradnje telovadnice v OŠ Stražišče pojavili zapleti, zato se je projekt infrastrukturnih vlaganj v našo 
šolo ustavil. Ker MOK planira ponovno izvedbo razpisa za OŠ Stražišče, se postavi vprašanje, ali bo 
MOK lahko izvajala oba projekta hkrati.  
 
Ravnateljica pove tudi, da se po razgovorih, ki jih je opravila v šoli, bolj zavzema za varianto B: 

- 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. 

 
 
 



Predstavnik staršev predlaga, da se do konca tega šolskega leta povabi predstavnike MOK na ponovni 
razgovor, na katerem bi ugotovili, kaj se v zvezi s projektom spremeni, če se odločimo za varianto B. 
Zanima nas tudi nova časovnica. 
 
Sklep: Ravnateljica povabi gospo Tanjo Hrovat iz MOK, na ponovni sestanek. Sestanka se udeležijo: 
ravnateljica, predsednica Sveta staršev in dva predstavnika staršev. 
 
Ad 2 
Ravnateljica predstavi pregled realizacije LDN za 2. redovalno obdobje, v katerem se je izvajal tako 
redni program kot tudi dodatne aktivnosti, nekaj dejavnosti se bo izvedlo še v juniju. Pomembnejši 
dogodki v tem obdobju: 

- otvoritev vrtne hiške konec maja pred šolo, ki so jo postavili s pomočjo sredstev, pridobljenih 
na razpisu Zavarovalnice Triglav, 

- v okviru projekta Prva zaposlitev je šola pridobila pomoč učiteljice začetnice, ki nudi učno 
pomoč učencem z učnimi težavami in učencem priseljencem, projekt je financiran s strani 
Evropske unije, 

- v okviru projekta Popestrimo šolo se izvaja več aktivnosti (npr. raziskovalne naloge učencev v 
okviru projekta Oživimo mesto Kranj), tudi ta projekt je financiran s strani Evropske unije, 

- letos šola nudi učencem od 1. do 5. razreda počitniške aktivnosti v prvem tednu počitnic in v 
zadnjem tednu pred novim šolskim letom (športne aktivnosti, skrb za vrt, obisk bazena…). 
Organizirane naj bi bile od 8. ali 9. ure do 13. ure, praviloma brezplačno oz. z minimalnim 
vložkom staršev, starši poskrbijo za malico. 

 
 
Ad 3 
Ravnateljica predstavi izbor učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/18, predlagan s strani 
šolskega strokovnega aktiva. Delovne zvezke plačajo starši, učbenike pa učbeniški sklad. Izjema je 1. 
razred, katerega stroške v celoti krije učbeniški sklad. 
 
Več predstavnikov staršev opozori, da so delovni zvezki za 7., 8. in 9. razred predragi. Predstavniki 
predlagajo, da se seznam ponovno pregleda, posebno pri predmetih glasbe in etike, prav tako se jim 
ne zdi smiselno, da se kot obvezno gradivo upoštevajo zbirke nalog  »Znam za več«, nakup le-teh naj 
bi bila odločitev vsakega učenca. 
 
Predsednica predlaga, da se naslednje leto začnejo pogovori o učbenikih in delovnih zvezkih že prej 
na roditeljskih sestankih. Predstavniki Sveta staršev naj zberejo mnenja ostalih staršev in jih 
posredujejo Svetu staršev. Na podlagi tega se bodo lahko pogovori pričeli pravočasno. 
 
Predstavniki glasujejo glede izbora učbenikov in delovnih zvezkov: trije se vzdržijo glasovanja, trije 
ne potrdijo izbora, šest pa jih izbor potrdi. 
 
Ravnateljica bo še sama pregledala več delovnih zvezkov  (DZ) pri navedenih predmetih in se 
pogovorila z učitelji, zakaj so izbrali ta gradiva. Zanima jo ali DZ res niso izpolnjeni in zakaj ne.  
Predstavnikom Sveta staršev bo sporočila svoje ugotovitve.   
 
Sklep: Potrdi se predlagan izbor učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018. 
Ravnateljica bo po dodatnem pregledu delovnih zvezkov in pogovoru s strokovnimi aktivi člane 
Sveta staršev seznanila z odgovori. 
  



Ad 4 
Ravnateljica pove, da je šola v zadnjem mesecu prešla na elektronsko evidentiranje kosil in 
elektronske odjave preko portala LO.POLIS. Do konca šolskega leta se uporablja tudi ročno 
evidentiranje, saj sistem še preizkušajo. Trenutno še ne deluje posamična prijava na kosilo preko 
portala, to bo možno z novim šolskim letom.  
 
Prva prijava za novo šolsko leto bo še vedno ročna, učenci bodo ob koncu tega šolskega leta prejeli 
prijavnice, ki jih bodo oddali v šoli. Na podlagi prijavnic bo šola vnesla podatke v program, s šolskim 
letom 2017/18 pa se bodo prijave in odjave lahko izvajale elektronsko. Seveda bo prijave in odjave 
še naprej možno opravljati ročno za vse starše, ki nimajo možnosti elektronskega vnosa ali imajo 
druge razloge oz. zadržke pri uporabi portala.  
 
Ad 5 
Ta točka se je obravnavala istočasno s točko 4. 
 
Ad 6 

1.) Predstavnik staršev vpraša ravnateljico, zakaj šola nima e-asistenta. Po pogovoru se izkaže, 
da so vsi starši za uvedbo sistema za pregled ocen. Ravnateljica pove, da šola uporablja sistem 
LO.POLIS, katerega ne bo ukinila, prav tako pove, da si učitelji želijo osebnega stika s starši.  

 
Sklep: Vsi predstavniki se strinjajo z uvedbo sistema za pregledovanje ocen v LO.POLIS-u, 
ravnateljica bo pobudo staršev prenesla učiteljem. 

 
2.) Predstavnica staršev pove, da so starši zelo zadovoljni z novo učiteljico v 3. b razredu. 

 
3.) Druga predstavnica staršev zelo pohvali gospo, ki prihaja pomagat otrokom z učnimi težavami 

v okviru projekta Popestrimo šolo. Ravnateljica pove, da gre za 4-letni projekt, tako da se bo 
nadaljeval tudi v prihodnjem šolskem letu. 
 

4.) Ravnateljica predstavnikom Sveta staršev prebere še obvestilo predsednika Sveta šola g. 
Popita.  Šola sporoča staršem, da imajo v Podčetrtku na voljo apartma, ki ga lahko družine 
učencev šole koristijo vse leto. Apartma ima dve postelji in velik raztegljiv kavč, kopalnico in 
kuhinjo. Cene za namestitev so zelo ugodne, za vsakega učenca naše šole so dodatni popusti. 
Več informacij starši lahko dobijo pri računovodkinji. 

 
 
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 20:00. 
 
 
Kranj, 1. 6. 2017                                     
                                                                                                 Zapisala:  Simona Valter Krajnc 


