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ZAPISNIK 

 
 
1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2012/13, dne 25. 9. 2012 ob 18. uri. 
 
Prisotni: priloga lista prisotnosti, Aleš Žitnik, ravnatelj; Dijana Korošec, pomočnica 
ravnatelja. 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava Letnega delovnega načrta in kratko poročilo o realizaciji v lanskem 
letu. 

2. Poročila z roditeljskih sestankov. 
3. Aktualna problematika, mnenja, pobude… 

 
K 1. 

Člani Sveta staršev so bili predhodno seznanjeni z gradivom Letnega delovnega načrta 
in z Evalvacijskim poročilom o realizaciji LDN. Prejeli so ga po pošti skupaj z vabilom, 
zato je predsednica Sveta staršev predlagala, da obravnavamo samo tiste točke, pri 
katerih so bile v preteklem šolskem letu težave. 
Ravnatelj je izpostavil slabše rezultate pri NPZ v 6. razredih in pri fiziki v devetem. 
Najavil je, da je analiza podlaga za načrtovanje v letošnjem letu pri omenjenih 
predmetih.  
S pomočjo zunanjih strokovnjakov smo temeljito analizirali lanske težave v 5. razredu 
na Kokrici. Večina vpletenih staršev je naše ugotovitve potrdila. Prišlo je do spleta 
okoliščin:  ambicije staršev, za nekatere predosledna učiteljica, razne stiske, apeliranje 
na starše. Izvedli smo ukrepe, ki smo jih najavili že na prejšnjem sestanku. 
Starši nimajo vpliva na izvajanje nivojskega pouka. Oblika diferenciacije ni več v 
pristojnosti staršev, učitelji smo se odločili, da bomo nivojski pouk izvajali še naprej kot 
v preteklih letih. Učitelji vidijo razlike med učenci, zato je tak način najboljši. 
Učiteljica matematike, ki je bila dalj časa odsotna, se je vrnila na delo in dela po 
najboljših močeh. Aktiv treh učiteljic matematike skupaj načrtuje vzgojno izobraževalno 
delo. 

 
SKLEP: Pripomb na Letni delovni načrt in Evalvacijsko poročilo o realizaciji LDN ni bilo. 
  
 
K 2.  

Predsednica Sveta staršev je izpostavila, da se morajo zaposleni na šoli prilagajati 
pravilom, starši pa opozarjati otroke, da bodo pravilom sledili. Učiteljem, pri katerih so 
težave, pa naj vodstvo šole sledi, kako predavajo, ali dosegajo minimum. 
Predstavnica staršev 3. r.: starši se ne strinjajo s tem, kako se posredujejo informacije 
učencem. Želijo, da se informacije posredujejo tako, da bo otrok razumel. Na to temo 
je bil omenjen tudi dogodek, ki se je zgodil v lanskem šolskem letu, ko je učenec 1. 
razreda zamudil in ga je dežurna učiteljica napotila v šolo skozi glavni vhod.  
Jutranje varstvo je za učence 1.r. od 6. ure, za učence od 2. – 5. razreda pa od 6.30. 
Stranski vhod je odprt od 6. ure do 7.30. 



 
 

stran 2 od 3 

Starše moti, da je šola zaprta od 7.30 do 8.10. Predlagajo, da se odpiralni čas podaljša 
in sicer od 8.00 do 8.20. 
 
V šolo v tistem času pride samo nekaj otrok, ki lahko pridejo prej in ne motijo 
dejavnosti, ki se začnejo ob 7.30. 
Starše je zanimalo, zakaj je začetek pouka ob 8.20. G. ravnatelj je odgovoril, da se po 
zakonu pouk ne sme pričeti pred 7.30. Junija smo načrtovali, da bomo s poukom pričeli 
ob 7.30, a smo zaradi vseh aktivnosti, ki jih moramo organizirati na šoli, prestavili uro 
začetka na 8.20. Predure ostanejo. Sprememba se navezuje  na aktivnosti po pouku, 
kjer nam za izvedbo OPB zmanjka ur in bi morali OPB zaključiti ob 15.30. Ker v času 
OPB ne smemo več izvajati Interesnih dejavnosti, se le-te v večji meri prestavljajo na 
preduro, ravno tako zajtrk, dopolnilni ali dodatni pouk, individualna in dodatna 
strokovna pomoč učencem in individualne ure. Zato smo bili prisiljeni v tako odločitev. 
Tako so se, razen OŠ Stražišče in OŠ Helene Puhar, odločile tudi ostale šole v Kranju in 
okolici. Uskladiti smo se morali z Alpetourom, športnimi klubi in šolami, ki izvajajo 
dejavnosti na šoli. 
Predsednica Sveta šole je predlagala, da bi se pouk pričel ob 7.30 in bi se dejavnosti, ki 
niso obvezne, prestavile na kasnejše ure. Ravnatelj je odgovoril, da se to zaradi urnika 
ne da narediti, problem bi bilo tudi PB (ob dovoljenem obsegu ur s strani Ministrstva ne 
bi bilo več do 16. ure).  
Predstavnik staršev je predlagal, da se bolj obrazloži, zakaj se ne more pouk pričeti ob 
7.30. 
Ravnatelj je ponovil razloge. 
Starši 1. r. na podružnici Kokrica predlagajo, da so vrata za jutranje varstvo odprta vsaj 
do 7.45. 
Gospa Korošec je še enkrat pojasnila, da ni razloga  in da se ob 7.30 pričnejo 
dejavnosti. Če otrok zamudi v šolo, lahko na matični šoli pozvoni pri stranskem vhodu,  
na podružnici Kokrica pa potrka na okno. 
Starše s Kokrice, ki stanujejo na Griču, zanima, če je možna organizacija prevoza 
učencev s kombijem do podružnice Kokrica. Ravnatelj je odgovoril, da skladno z 
zakonom otroku do 4 km ne pripada prevoz. Izjema v MO Kranj so poti, ki veljajo za 
nevarne, o čemer odloča Svet za preventivo v cestnem prometu. Predlog bomo 
posredovali. 
Starše je zanimalo, kako je z jutranjem varstvom za učence od 2. do 5. razreda. 
Ravnatelj je odgovoril, da to ni obvezna dejavnost, a jo na naši šoli zaenkrat še vedno 
izvajamo. Možno je jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda. Učenci v jutranjem 
varstvu dobijo tudi zajtrk brezplačno. 
Predsednica Sveta staršev je opozorila na doslednost pri starših, učiteljih in otrocih. 
Ravnatelj je pojasnil, da bomo v ponedeljek, 1. 10. 2012 spremenili uro glavnega 
odmora in sicer od 11.00 do 11.20. Starši so predlagali, da bi bil ta krajši, vendar je 
ravnatelj odgovoril, da glavni odmor ne sme biti krajši kot 20 minut. 
Predlog starša je bil, da bi se izbirni predmet nemščina v 9. razredu prestavil na proste 
ure, takrat ko učenci začnejo pouk šele z 2. oziroma 3. šolsko uro. Ravnatelj je 
odgovoril, da se to ne da narediti, ker je vse povezano z urnikom. 
Starše skrbi, ker otroci nekatere dneve začenjajo s poukom šele z 2. uro, končajo 
pozno, potem pa imajo še interesne dejavnosti. 
Starša 1. r. zanima, ali je potrebno otroka 1. r. pripeljati v razred. Ravnatelj je odgovoril, 
da je prav, da se otroka čim prej navadi na samostojnost in gre sam do razreda. 
Predsednica Sveta staršev je povedala, da so prišli otroci 8. razredov s tabora zelo 
motivirani, zato je prav, da tabori še naprej ostanejo. 



 
 

stran 3 od 3 

Vedno več je staršev, ki tabor težko plačajo. Zato starši predlagajo, da bi imela šola 
varčevalni račun, poseben konto, na katerem bi starši zbirali denar skozi vse leto. 
Predlagajo tudi plačilo na več obrokov. 
Ravnatelj pove, da smo o tem na svetu že razpravljali in je problem obračun obresti in 
otvoritev računa in naj sami poizkušajo varčevati. Glede tega se bo posvetoval z 
računovodkinjo in starše seznanil na roditeljskem sestanku. Starši, ki ne morejo plačati 
tabora, se lahko obrnejo na Šolski sklad k gospe Sonji Cvek. 
Predlog starša je bil tudi, da se starše na 1. roditeljskem sestanku vpraša, ali bi bil tabor 
ali ne. 
Starši pričakujejo od šole večjo fleksibilnost plačil, možnost, da varčujejo za tabore, 
poštenost pri starših, ki prosijo za pomoč. Ravnatelj je pojasnil, da na sestankih, ko 
pojasnjuje cene tabora, pove, da se lahko individualno s knjigovodkinjo dogovorijo za 
kakšen obrok več. 
Predstavnik staršev je opozoril, da se pri kosilu učenci višjih razredov (8. in 9. r.) vrivajo 
pred ostale učence nižjih razredov. Ravnatelj je povedal, da so v kuhinji dežurni učitelji 
in ko se to dogaja, naj učenci povejo njim. Imajo pa prednost učenci, ki imajo naprej 
pouk. Te stvari ureja dežurni učitelj. 
Ravnatelj je seznanil starše, da se je malica zaradi izostanka splošne subvencije 
podražila za 50 centov. 
  

 

 

 
K 3. 

Ravnatelj je povedal, da so nam tudi za to šolsko leto obljubili, da bodo sanirali 
sanitarije na matični šoli. 
  
 
Seja je bila zaključena ob 20.45. 
 
Zapisala:                                                                                             Predsednica Sveta 
staršev: 
Jožica Križman                                                                                     Darja Križnar    
 


