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Datum, 16.9. 2010 
 
ZAPISNIK:   1. seje sveta staršev v šolskem letu 2010/11 
  dne, 16. 9. 2010   ob 18.  uri 
  v zbornici OŠ Franceta Prešerna Kranj 
 
Prisotni: Abdič, Hudoklin, Kapljič, Likar, Kurat, Stare, Turuk, Skok Kolar, Zakrajšek, Kordež, 
Hude, Štefe, Zgonc Žumer, Bregar Naglič, Bevc, Sladič, Ravnihar, Popovič, Kozina, Križnar, 
Todorić, Naglič, Čuk, Žumer, Hozjan, Hudobivnik, Klemenčič, Strgar, Jerala, Orehar, Strniša 
Tušek, Žitnik, Geršak, Korošec, Leskovar T. 
 
Odsotni: Drobnjak, Zaletel, Gartnar, Flis, Jerala (opr.) 
 
Dnevni red:   1. obravnava LDN in poročila o realizaciji v lanskem letu, 
  2. poročila z roditeljskih sestankov, 
                        3. aktualna problematika, mnenja, pobude. 
 
 
 
K1. Ga. Geršak je staršem predstavila evalvacijsko poročilo o realizaciji LDN v lanskem 
šolskem letu, g. Žitnik pa jih je seznanil z LDN za šolsko leto 2010/11. 
Ga. Leskovar je podala poročilo o realizaciji LDN v vrtcu, predstavila pa tudi LDN vrtca za leto 
2010/11. 
 
Starši na poročila za lansko leto in Letne delovne načrte za šolsko leto 2010/11, niso imeli 
pripomb. 
 
K2.   G. ravnatelj je pregledal zapisnike roditeljskih sestankov in odgovoril na vprašanja, ki so 
jih starši posredovali razrednikom. 

 Tečaje angleškega jezika na šoli naj bi vodili prof., ki so zaposleni na šoli, saj bi 
bilo ceneje. 

Odg.: Z uvedbo drugega tujega jezika bo problem rešen. 
 Kako je s plačevanjem položnic, če pridejo z zamudo? 

Odg.. Lani je bilo zaradi bolezni knjigovodje precej težav pri obračunavanju na položnicah, zdaj 
smo na to pripravljeni. Ko starši prejmejo položnico, naj jo plačajo v dogovorjenem roku 8 dni 
od izdaje, ne glede na datum izdaje. 

 Fotografije, ki jih je posnel fotograf na Kokrici, niso ustrezne za dokumente. 
Odg.: Letos smo se že dogovorili z drugim fotografom za obe šoli. 

 Ali občina prispeva denar za tabore? 
Odg.: Kranjska občina denarja za tabore ne prispeva. Staršem je na voljo Šolski sklad. 

 Klic iz šole se evidentira kot skrita številka, zato povraten klic ni mogoč. 
Odg.: Skrita številka staršem res onemogoča klicanje v šolo, zato jo bomo odpravili. 

 Kdaj bo uvedena elektronska redovalnica? 
Odg.: Elektronsko redovalnico učitelji že uporabljajo, staršem dostop ni omogočen. Večina 
učiteljev je bolj naklonjena osebnemu stiku s starši na govorilnih urah s čemer se strinjajo tudi 
starši. 

 Ali bodo učenci res dobili pri kosilu za pijačo samo mleko? 
Odg.: Mleko bo pri kosilu samo enkrat na teden, hkrati bosta učencem na voljo tudi sok in 
voda. 
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K3. Predstavniki staršev so imeli še nekaj vprašanj, mnenj in pobud: 
 Ali lahko učenci s Kokrice odjavijo prehrano tudi po e-pošti? 

Odg. (g. Žitnik): Lahko, na elektronski naslov:  odjava.prehrane@sfpkr.si 
 Starši so v knjigarnah dobili delovne zvezke starejše izdaje. Ker so jih že 

podpisali in zavili, jih ne morejo zamenjati. Kaj naj naredijo? 
Odg. (g. Žitnik): Starši naj poskusijo v knjigarnah sami zamenjati zvezke, če ne bo šlo, pa naj 
pokličejo knjižničarko – go. Minko Knapič,  tel. 20 10 347 ki je v preteklih leih pomagala 
razrešiti podobne težave. 

 Po končanem pouku nekateri učenci nimajo avtobusne zveze do Struževega. 
Odg. (g. Žitnik): Učenci lahko na avtobus počakajo v čitalnici in računalnici, skušali pa se bomo 
z Alpetourom dogovoriti za ustreznejši vozni red. 

 Težave z urnikom. 
Odg. (g. Žitnik): Nekateri izbirni predmeti so na urniku, vendar se bodo izvajali drugače – ob 
sobotah, popoldan, zvečer. Učenci zato ne bodo imeli toliko ur pouka in prostih ur na dan kot 
izkazuje urnik. Med prostimi urami bodo lahko v čitalnici in računalnici, kjer bodo pisali domače 
naloge, se učili. 

 Zakaj so šolski časopisi obvezni? 
Odg. (g. Žitnik): Vsi učenci na šoli dobijo šolski časopis, plačajo pa samo en izvod na družino. 
Starši naj odločijo, kako bo v tem šolskem letu. 
Sklep: Šolski časopis je delo učencev, zato je prav, da ga dobijo vsi. Ostane naj tako, kot je 
predlagano. 

 Kaj se ocenjuje pri predmetu tehnika in tehnologija? 
Odg. (g. Žitnik): Ocenjuje se prizadevnost, izdelki… Starši naj se podrobneje pozanimajo na 
govorilnih urah pri prof. tega predmeta. 

 Kdo učence predlaga za nadarjene? Ali jih lahko starši? 
Odg. (ga. Geršak): Odkrivanje nadarjenih učencev se intenzivno začne v 4. razredu in se 
dopolnjuje z novo odkritimi učenci, poteka pa v treh stopnjah ( Publikacija 2010/11, str. 20). 
Učence predlagajo učitelji, starši jih ne morejo. 

 Zakaj ima 3. c razred ob ponedeljkih 6 ur, ob petkih pa le tri. Ali bi se lahko 
kakšna ura prestavila? 
Odg. (ga. Korošec): Ure se ne da prestaviti, ker je bilo treba zaradi kombiniranih oddelkov PB 
uskladiti urnik 3. c s petimi razredi, njihov urnik pa z urnikom prof. angleščine in urnikom ŠVZ.  

 Zakaj nekateri učitelji zadržujejo otroke po pouku? 
Odg. (g. Žitnik): Z učitelji, ki to delajo, se bomo pogovorili in ustrezno ukrepali. 

 Kaj se je zgodilo na ekskurziji šestih razredov? 
Odg. (g. Žitnik): Na ekskurziji sta se dva učenca stepla kljub ukrepom učiteljev. Učitelji so takoj 
ukrepali. Starše obeh učencev smo povabili na razgovor, za oba učenca bo izdelan individualni 
načrt, s katerim bomo poskušali skupaj s starši pozitivno vplivati na njuno vedenje. 
 
Sestanek zaključen ob 20.20.  
 
Zapisala: Dijana Korošec                                                Predsednica Sveta staršev: 
                                                                                               Darja Križnar 
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