
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV  
z dne 23.9.2020 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev Renata Šiler. Seja se je zaradi tehničnih težav začela 
ob 18:40 uri preko spletne aplikacije Microsoft Teams. Lista prisotnosti je priložena. 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Predstavitev predsednikov oddelkov v svetu staršev 
3. Seznanitev s Poslovnikom sveta staršev 
4. Izvolitev predstavnika staršev v Svet šole 
5. Poročanje predstavnikov oddelkov po roditeljskih sestankih 
6. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2109/2020 
7. Letni delovni načrt (LDN) za šolsko leto 2020/2021 
8. Razno 

 
Ad 1 
Zapisnik zadnje, junijske (10.6.2020) seje v šolskem letu 2019/2020, je bil soglasno sprejet.   
Sklep: Zapisnik zadnje seje z dne 10.6.2020 je soglasno sprejet. 

Ad 2  
Predstavitev predsednikov oddelkov je združeno s točko Ad 5.  

 
1. A: g. Dolenc Primož: Klasična predstavitev na roditeljskem sestanku. Ni bilo izpostavljeno 
dodatnih vprašanj. Prejeli so navodila za uporabo aplikacije Microsoft Teams. 

1. B: ga. Gazinkovski Sandra: Predstavitev dela, upoštevanje razdalje, potek dela in ure. Prvi 
šolski dan potekal brez zapletov. Vse ok.  

1. C: g. Klemenčič Rok: Roditeljski sestanek je bil super, tudi prvi šolski dan.  

2. A:  ga. Šinkovec Raguš Ana – namesto nje podal izjavo g. Primož Rappl: Izpostavljene so 
bile dolge vrste za kosilo. Učenci obupajo ali se jim ne da čakati in gredo rajši domov. Drugače 
vse v redu.  

Odg ge. ravnateljice: Šola se zaveda, da imajo premajhno jedilnico za takšno število učencev. 
Problematika je v teh izrednih razmerah še toliko izrazitejša, saj je potrebno zagotavljati 
potrebno razdaljo med učenci. V letošnjem letu je na kosilo prijavljeno 60 otrok več.  

2. B: g. Ilijanić Marko: Roditeljski sestanek je trajal dve uri, kar je bilo zelo dolgo. Večinoma 
je bilo govora o COVID-19. Drugače vse ok. 

2. C: g. Markič Gašper: Hiter sestanek, nič posebnega. 

3. A: ga. Kadivec Alenka: Na roditeljskem sestanku je bilo izpostavljeno, da so izleti, ki 
vključujejo avtobusni prevoz odpovedani. Bo pa v novembru organiziran izlet v Arboretum 
Volčji Potok. Starši so izrazili dvom, zakaj enkrat lahko organiziran izlet z avtobusom, drugič 
ne ter o smiselnosti izleta v Arboretum v tem letnem času. 

Zbiralna akcija papirja bi bila lahko najavljena kak teden prej, da bi starši lažje organizirali 
zbiranje papirja tudi pri sorodnikih.  



Odg ge. ravnateljice: Izleti, ki vključujejo avtobusni prevoz so dovoljeni v skladu s priporočili 
NIJZ. Arboretum pa je tudi v jesenskem času poln doživetij in je prav, da učenci vidijo 
raznolikost. Šola se trudi čim bolj prilagoditi in izvesti čim več aktivnosti kot so športni dnevi, 
tehnični dnevi,… v skladu s priporočili NIJZ in sedaj, ko nam razmere to še dopuščajo.  

Zbiralne akcije papirja so najavljene nekaj dni prej, tako da so učenci obveščeni preko 
ozvočenja. Sta pa zbiralni akciji vsako šolsko leto dve. In prva je v začetku septembra. 

3. B: ga. Okorn Slavica: Podobno kot povsod. Učenci v 3. razredu prehajajo na ocenjevanje z 
ocenami. V septembru je veliko ponavljanja snovi za nazaj, v oktobru pa bodo nadaljevali z 
učno snovjo za 3. razred. Veliko bo potrebno brati, računati, učiteljica apelira na starše, da 
spodbujajo otroke pri delu. 

4. A: ga. Markič Petra: Izpostavljene so bile vrste za malico ter možnost dodatka. Izpostavljen 
je bil različen prenos znanja iz 3 razreda v 4 razred. Poudarek bo na samostojnosti učencev.   

Odg ge. ravnateljice: Sprejeli so dogovor, da otrok že takoj prejme večjo porcijo, v kolikor 
izrazi željo po dodatku, saj tako otroku ni potrebno ponovno v vrsto.  

4. B: ga. Vučina Vršnak Ana: Izpostavljeno je bilo navajanje na samostojnost, beleženje 
domačih nalog. Učenci se pripravljajo na teoretični del kolesarskega izpita. Govora je bilo tudi 
o šoli v naravi. Razred se bo kmalu testno dobil na Teamsih. Ravno zato, da bodo pripravljeni, 
če bodo spet od doma. Že zdaj ima učiteljica dovolj dela, ker z nekaterimi nima stika in ji bo 
vzelo nekaj časa, da jih prikliče, preveri, uredi zadevo. 

5. A:  g. Štucin Miha:  Malo je bilo govora o COVID-19, nošenju mask. Priprava učencev na 
praktični del kolesarskega izpita. Nekajkrat so že prišli učenci s kolesi v šolo. Uporaba Temsov. 

5. B: g. Rappl Primož: Izpostavljene so bile dolge vrste čakanja na kosilo. Vrivanje starejših 
učencev.   

Odg ge. ravnateljice: Že sedaj je dežurni učitelj z otroki, ki čakajo na kosilo in poizkuša 
zagotavljati red, bodo pa izpostavili problematiko in bodo dežurni učitelji namenili dodatno 
pozornost tudi dogajanju v vrstah.  

5. C: ga. Čeplak Polona: Ni posebnosti. Priprave na praktični del kolesarskega izpita. Pregled 
šolskega koledarja. Opozorilo staršem, da naj otroke odjavljajo od kosil, da ne prihaja do 
odvečne in s tem zavržene hrane. Poletna šola v naravi naj bi odpadla, zimska pa naj bi bila.  
Poletna naj bi bila prihodnje leto. Izpostavljeno vprašanje staršev, ali bi bilo mogoče pridobiti 
subvencijo za organizacijo zimske šole v naravi namesto poletne? Zimska šola v naravi je 
bistveno dražja od poletne, zakaj ni rajši izvedba poletne? 

Po seji je ravnateljica pridobila odgovor in sporoča: subvencija ministrstva se bo prenesla v 
zimsko šolo v naravi. Svet šole se je z navedenim strinjal.  Plavanje pa bomo za učence 
organizirali znotraj ur pouka  športa verjetno v drugi polovici šolskega leta. Starše in učence 
bomo pred pričetkom pravočasno obvestili. 

6. A: ga. Kajan Aida: Izpostavljen je bil prehod na predmetno stopnjo. Veliko je bilo govora o 
ukrepih COVID-19, kako postopati, je otrok bolan. Starši so izpostavili, da se nekateri otroci 
soočajo s strahom, kaj če bodo pozitivni ob testiranju, bodo še imeli prijatelje. Razredničarka 
je zelo dostopna in prilagodljiva glede govorilnih ur.  



6. B: ga. Klemenčič Tina: Klasičen roditeljski sestanek. Seznanitev s potekom ocenjevanja pri 
ustnem preverjanju. Seznanitev s šolskim koledarjem, kaj/kdaj so lihi in sodi tedni glede urnika. 
Otroci bodo imeli plavanje. Starši so posredovali maile in seznanitev s Teamsi. Gneča pred 
jedilnico, otroci gredo rajši domov, kot da bi čakali na kosilo in so zato lačni ali pa slišijo, da 
morajo hitro pojesti. Za govorilne ure pa se je potrebno dogovoriti. Izpostavljen je bil pomislek,  
da otroci niso predelali vse snovi iz 5 razreda oz. znanje ni utrjeno.  V primeru vnovične 
uvedbe pouka na domu, želijo imeti pouk na daljavo. Ob uvedbi pouka na daljavo  starši 
želijo imeti večjo interakcijo učiteljev  z učenci. Sistem jutranje pošte v smislu rešite strani 10 
– 14 ni ustrezen. Nekateri starši so podvomili v varnost šolske spletne strani, da ni varna 
(nima začetnice »https«) in ne moremo dostopati do nje s službenih računalnikov. Pri 
morebitnem ponovnem zaprtju šole bodo najbolj obremenjeni starši, ki imajo po več otrok v 
različnih razredih.  
 
7. A: ga. Šalić Jasmina: se je opravičila za odsotnost. 

7. B: ga. Fojkar Manca: Letos učenci ne gredo v šolo v naravi. Rajši so jo preventivno 
odpovedali, kot pa da bo otrokom dajali upanje, ker bo lahko odpadal zaradi razmer in bi sledilo 
razočaranje. Razrednik ni povedal, koliko bodo stale dodatne aktivnosti. Starše zanima, kako 
je s projektom ERAZMUS, saj so se ga učenci zelo veselili.  

Pouk na daljavo: starši si želijo več interaktivnosti. Razredne ure bi bile lahko preko teamsov. 
Zagotoviti/urediti bi bilo potrebno učno pomoč za otroke, saj je vsi starši ne morejo nuditi.  

Odg ge. ravnateljice: Glede projekta ERAZMUS potekajo usklajevanja ali ga bo glede na 
razmere sploh možno izvesti, saj so potovanja v tujino problematična.  

7. C: ga. Kokalj Tina: Enako kot je povedala ga. Klemenčič. Starši so izpostavili težave pri 
pouku na daljavo, saj so otroci smatrali, da so že na počitnicah, manjkal je dopolnilni pouk, kot 
tudi več srečanj z učiteljem. Pohvala gre razredničarki, ki se je v letošnjem letu zelo omehčala, 
je bolj človeška, dala je celo svojo mobilno številko. Na sestanku je bilo tudi veliko govora o 
COVID-19 ter teamsih. Starši so dobili v podpis izjavo za analiziranje športnih kartonov. 

Odg ge. ravnateljice: Dobrodošla je aplikacija SLOfit za športno vzgojni karton, tako bodo 
starši lahko spremljali razvoj in napredek svojega otroka. Šport naj zaživi kljub premoru, na 
področju gibanja naj se intenzivno dela. 

8. A: ga. Petras Jana: Odsotnost z opravičilom. 

8. B: g. Kovačič Martin: Zelo podobno kot je povedala ga. Klemenčič Tina. Razred je že nekaj 
let skupaj. Govora o COVID-19. 

9. A: ga. Rus Martina: Izpostavljena je bila poklicna usmerjenost, končni izlet je v zraku. Otroci 
so žalostni. Tudi plesi so v negotovosti. Preverjanje znanja NPZ. Pohvala razredniku, g. 
Tomšiču glede šolanja na daljavo. Njegovo posneto učno gradivo je bilo zelo dobro sprejeto v 
njihovem razredu, tudi veliko drugih otrok si je ogledalo njegove posnetke. 

9. B: ga. Šiler Renata: Roditeljski sestanek je poteka na poudarku vsebin in aktivnosti, ki čakajo 
devetošolce. Valeta bo izvedena glede na razmere, ki bodo takrat aktualne. Pisali se bodo NPZ, 
tretji predmet je športna vzgoja. V letošnjem letu bo poudarek tudi na poklicni usmerjenosti. 
Starši bomo prejeli prezentacijo na maile. Plesi bodo verjetno odpadli, kako pa bo s končnim 
izletom pa bodo še videli.  



Izpostavljeno je bilo vprašanje, kako postopati, v kolikor sorojenec dobi navodilo za samo-
izolacijo, ali drugi otrok lahko pride v šolo, mora starš o tem obvestiti razrednika? 
Razredničarka je povedala, da je potrebno postopati skladno s priporočili NIJZ. 

 

Ad 3  

Ravnateljica je na kratko predstavila Poslovnik sveta staršev. Poslovnik je objavljen na spletni 
strani šole in odgovornost in dolžnost vsakega predstavnika oddelka je, da je z njim seznanjen.  

Predstavniki oddelkov so povezovalni člen med starši učencev in svetom staršev. Na svetih 
staršev se izpostavijo in predstavijo različne problematike, tematike, pohvale posameznih 
oddelkov, ki jih izpostavijo starši.  
 
Revizija je ugotovila, da v zakonodaji v svetu staršev niso predvideni nadomestni člani.  
Nekatere šole pa jih imajo zaradi zagotovitve udeležbe, to pa ni v skladu z zakonodajo.  
 
Ad 4 

Predsednica predstavi, da je potrebna izvolitev novega predstavnika staršev v Svet šole. 
Predlaga se nekoga iz nižjih razredov, da bo lahko dlje časa aktiven v Svetu. V Svetu zavoda 
sta tudi ga. Tina Kokalj in g. Miha Štucin. Ravnateljica na kratko predstavi delovanje Sveta 
šole, sestanejo se tri krat letno. Seje Sveta zavoda so kmalu po seji Sveta staršev. V Svetu 
zavoda je 11 članov, od tega 5 strokovnih delavcev šole, 3 predstavniki Sveta staršev in 3 
predstavniki občine. Na sejah je običajno govora o problematikah, s katerimi se šola srečuje, 
pri nas gradnja telovadnice, o financah … 

Ga. Kokalj pove, da se imajo fino in uživajo na sejah, da je prijetno druženje. Član je tudi 
učitelj Tomi Tomšič in Marko Popit.  
Predstavniki so predlagali naslednje kandidate: Rok Klemenčič, Primož Dolenc, Manca 
Fojkar in Slavica Okorn.  
Sklep: Soglasno je bila izvoljena Slavica Okorn, ki je kandidaturo sprejela. 
 

Ad 5 

Zapisano in združeno pod točko Ad2 

 
Ad 6 

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem leti 2019/2020 je bil predstavnikom staršev 
poslan po elektronski pošti v branje. Nihče ni imel dodatnih vprašanj ali komentarjev. 

Ravnateljica je povzela poročilo tudi na seji. Dogajanje v sklopu šole se je v preteklem letu 
zaključilo do 13. marca, nato ni bilo realiziranih planiranih aktivnosti, saj je bil letni delovni 
načrt zaradi razmer prilagojen in omejen. Zaradi razmer je bila odpovedana ekskurzija v tujino, 
preklicano je bilo NPZ.  



Povratek nazaj v šolo je bil v juniju. Glede zaključevanja ocenjevanja so sledili smernicam 
ministrstva za šolstvo, da ga prilagodijo glede na razmere, ki so bile in tako zaključen uspeh 
oziroma ocene ne izkazuje povsem realnega stanja kot v preteklih letih.  

Gradnja telovadnice se obeta v prihodnjem koledarskem letu, spomladi. MO Kranj bo vložila 
vlogo za pridobitev evropskih sredstev, črpala sredstva iz EKO sklada ter dodala svoje finance. 
Gradnja telovadnice ne bo financirana iz javno-zasebnega partnerstva. Poleg telovadnice bo 
tudi 6 učilnic in avla. 
 

Ad 7 

S strani ravnateljice je predstavljen tudi Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021. Vstop v 
šolo poteka z upoštevanjem vseh napotkov s strani NIJZ. Inšpektorji naj bi preverjali 
upoštevanje navodil in preverjali šole. Publikacija je objavljena na šolski spletni strani. Izvedeni 
so bili že vsi roditeljski sestanki. V letošnjem šolskem letu je 22 oddelkov, kar je enako kot 
lani. Šolo obiskuje 496 učencev, od tega je 10 priseljencev. Dnevi dejavnosti se intenzivno 
izvajajo, da jih bo čim več realiziranih. Izvaja se tudi 20 izbirnih predmetov, različna predavanja 
…  

Pri izvedbi jutranjega varstva ne morejo upoštevati priporočil NIJZ, da ne bi združevali otrok. 
Enako je tudi pri podaljšanem bivanju.  

Organizacija govorilnih ur je spremenjena in se je potrebno točno dogovoriti za uro z učiteljem, 
se počaka pred šolo, da starša sprejme dogovorjeni učitelj in gre z njim do prostora za izvajanje 
GU. Priporočajo se govorilne ure preko videokonference (MS Teams). 

Šola se zaveda problematike premajhne jedilnice, zato bodo temu namenili večjo pozornost in 
iskali možne rešitve. 

Pri vstopanju v šolo imajo pomoč s strani dveh (2) zaposlenih preko javnih del. Eden od teh je 
varnostnik, druga oseba pa bo pomagala tudi pri izvajanju učne pomoči. 

Izpostavljeno je bilo prevzemanje otrok iz podaljšanega bivanja in je šola že upoštevala predlog 
staršev, da kupijo voki-tokije, tako da starši ne bodo več predolgo čakali na prevzem otrok po 
30 minut. Šola bo poizkusila pridobiti tudi dodatna denarna sredstva za ureditev nadstreška pred 
vhodom v šolo, saj v primeru deževnega vremena starši čakajo na dežju. 
V prihodnjem tednu bo tudi sestanek vseh ravnateljev na MOK glede oddajanja prostorov šole 
za popoldanske aktivnosti. 
Interesne dejavnosti se bodo pričele z oktobrom skladno s smernicami in priporočili NIJZ. 
Na šolo tudi letos poteka shema šolskega sadja, enkrat tedensko. Sodelujejo v projektu Prva 
zaposlitev, Popestrimo šolo. Šola je tudi kupila dodatne računalnike in skrbi za računalniško 
pismenost učencev. Predstavi se jim uporaba spletne učilnice in aplikacije Teams. Učenci 
zadnje triade imajo zadovoljivo znanje uporabe računalnika za izvajanje pouka na daljavo, 
šestošolci jim sledijo, ostali pa počasi pridobivajo znanje. 
 
V prihodnjem tednu, v ponedeljek, bo slavnostno odprtje projekta »Zelena streha«. Pridejo 
novinarji in predstavniki občine. 
Na Zeleni strehi bo prostor tudi za čebele, ki bodo v zimskem času prezimile na travniku ob 
šoli. Na Zeleni strehi pa bo čebelnjak na eni strani steklen, tako da bodo učenci lahko opazovali 



življenje čebel. Učenci 7. razredov bodo varuhi rastlin na Zeleni strehi, saj bodo poskrbeli za 
zasaditev, poleg pa bodo dali tudi ploščice s poimenovanjem rastlin. Gre za pilotni projekt, ki 
je podprt s strani MOK. To je projekt ozelenjevanja ravnih streh v občini. 
Učitelji bodo lahko na Zeleni strehi izvajali tudi poučevanje. 
 
Z zadnje strani se gradi tudi požarno stopnišče, pripravlja pa se tudi montaža dvigala iz kleti do 
glasbene učilnice za učence z gibalnimi omejitvami. 
 

Ad 8 

Tokrat pod točko razno ni bilo izpostavljenih dodatnih vprašanj. Vsa vprašanja so bila 
naslovljena že med drugimi točkami, prav tako pa je tudi ravnateljica podala odgovore. 

 
 
 
 
 

Seja je bila zaključena ob 20:25. 
 

                             Zapisala:  Renata Šiler 


