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ZAPISNIK 

 

prve seje sveta staršev šole v šolskem letu 2013/14, dne 24. 9. 2013 ob 18. uri. 

 

Prisotni: priloga lista prisotnosti, Aleš Žitnik, ravnatelj; Karmen Podgoršek, Dijana 

Korošec, pomočnici ravnatelja. 

 

Dnevni red: 

1. Konstituiranje sveta staršev. 

2. Obravnava Letnega delovnega načrta in poročilo o realizaciji v lanskem 

letu. 

3. Poročila z roditeljskih sestankov. 

4.  Aktualna problematika, mnenja, pobude… 

  

 

K 1. 

Za predsednico sveta staršev so soglasno, z 28 glasovi prisotnih, potrdili Mileno 

Turuk. 

 

K 2. 

Člani sveta staršev so bili predhodno seznanjeni z gradivom Letnega delovnega 

načrta in z Evalvacijskim poročilom o realizaciji LDN. Prejeli so ga skupaj z 

vabilom po pošti. 

Ravnatelj je člane sveta seznanil z napako, ki je na 11. strani LDN, pri jutranjem 

varstvu od 2. do 5. razreda. Ta se prične ob 6.30 in ne ob 6. uri. 

Na strani 21. LDN, pa je dodano besedilo kot sledi: 

 

»PROMETNA VARNOST 

Šola ima izdelan in objavljen prometno varnostni načrt. Poleg obveznih 

dejavnosti pri pouku, se bomo vključevali v dejavnosti lokalnega okolja. Prijavili 

smo se na preventivno akcijo SPV Kranj, VARNO V ŽIVLJENJE – PREVENTIVNA 

AKCIJA. Vse dejavnosti ki jih izvajamo na šoli in izven šole, so prepletene s 

prometno varnostjo, zato bomo delavci delovali z zgledom in stalno opozarjali 

učence na osebno varnost in pozornost do drugih udeležencev. Seznanjali jih 

bomo s prometnimi pravili in jih navajali na spoštovanje pravil in prometne 

etike.« 

 

Pomočnica ravnatelja, Karmen Podgoršek, je podala kratko poročilo o realizaciji v 

lanskem letu. Vse kar smo planirali je bilo realizirano. Vrt smo zastavili proti 

koncu šol.leta. Učenci so uživali. Usmerjali bomo učence od 1. razreda naprej, da 

dobijo učenci občutek z zemljo. 

Predstavnico sveta staršev je zanimalo, zakaj šola ni vključena v ŠKL? Ravnatelj 

je odgovoril, da je v Kranju organizirana košarkaška liga KOKOŠ kar je 
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brezpčlačno, ŠKL pa je povezan z visokomi stroški kjotizacije in izponjevanja 

pogojev. 

Predstavnico sveta staršev je zanimalo, kako določimo, kateri učenci gredo na 

tekmovanja, ali gre lahko vsak? 

Ravnatelj je odgovoril, da učitelji presodijo in tudi pripravljajo učence na 

tekmovanja.   

 

SKLEP: Pripomb na Letni delovni načrt in Evalvacijsko poročilo o realizaciji LDN 

ni bilo in ga starši soglasno potrdijo. 

 

K 3. 

Predstavnica staršev 4. a.: starši so bili zelo presenečeni, ko jim je učiteljica 

povedala, da je razred nemiren, neobvladljiv, saj o tem niso bili obveščeni. 

Pomočnica ravnatelja, Dijana Korošec, ki je bila tudi v taboru, je povedala, da je 

učiteljica vzpostavila red in da je bilo vse v redu. 

Sklep: Starši naj se s problemi obračajo najprej na učitelja, šele nato na ravnatelja 

in svet staršev. 

 

Predstavnika staršev 7. c  moti, da je izbirni predmet nemški jezik  šele 7. in 8. 

šolsko uro. 

Ravnatelj je odgovoril, smo ponudili 32 predmetov in učenci sami zberejo 

predmete, zato naj bi bili motivirani tudi, če je pouk zadnje ure. Zaradi učiteljice 

ki poučuje tuje jezike na treh šolah urnika ni mogoče narediti bolje. Vsak od 

učencev na predmetni stopnji ima drugačen urnik. 

 

Predstavnico staršev 7. b moti, da se učencem tega razreda pouk začenja šele 2. 

in 3. šolsko uro, zaradi tega je problem prevoz učencev s Kokrice (ni avtobusa) 

in da je za določene učence v četrtek zelo težek urnik. 

Ravnatelj je odgovoril, da urnik ni idealen in  ga je vsako leto težje sestaviti. 

Narejen je tako da se vsem končajo istočasno zadnje ure, ko se pričnejo izbirni 

predmeti in učenci čim manj časa čakajo v šoli in nimajo vmes prostih ur. 

 

Glede avtobusnega prevoza – to je mestni prevoz. Na Alpetouru so se prilagodili 

našim uram.  

Predstavnika sveta 2. In 3. razreda, sta izpostavila prevoz učencev, ki stanujejo 

na Griču do šole Kokrice. Povedali so, da so zvedeli, da mora ravnatelj samo 

napisati pismo na MO Kranj in se bo prevoz za otroke uredil. Predlagajo, da 

ravnatelj napiše to vlogo na Mestno občino Kranj. 

Ravnatelj je odgovoril, da bo napisal vlogo, čeprav glede na to, da mora biti 

oddaljenost od šole 4 km in nevarna cesta, je odgovor že znan. 

Predstavniki sveta staršev pa naj napišejo vlogo, da se uredi komunalna ureditev 

Mlaške ceste (ni razsvetljave, pločnikov…). 

Ravnatelj je seznanil člane tudi z projektom, ki ga bo izvajal zavod Stonoga. Ti 

bodo učence zjutraj varno pripeljali peš v šolo. Zaenkrat bo jutranji prihod in 

popoldanske dejavnosti. 
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Predstavniki sveta staršev želijo obrazec za pisanje zapisnika za roditeljske 

sestanke.  

Ravnatelj je odgovoril, da je obrazec za zapisnike univerzalen in ga bomo dali na 

splet. 

 

Predstavnica staršev predlaga, da se opozori učitelje, ki dežurajo, da pustijo 

starejše brate in sestre, da peljejo prvošolca do razreda. 

Predstavnico staršev 6. razreda je zanimalo, zakaj športna majica brez rokavov ni 

primerna za pouk telovadbe. 

Ravnatelj je odgovoril, da so pravila določili športi učitelji in da morajo ti 

seznaniti učence o tem. 

Glede pravil oblačenja pa je poudaril, da še ni pravil, ampak se samo 

pogovarjamo, kaj je za različne priložnosti primerno in kaj ne, posebej v šoli. 

Predstavnico staršev 6. a je zanimalo, kdaj bodo učenci dobili tablice in če se 

bodo  v  projekt XOOLTIME vključili  tudi ostali razredi. 

Ravnatelj je odgovoril, da smo poslali naročila, tablice naj bi dobili konec 

oktobra. V letošnjem šolskem letu  je v projektu samo 6. a razred. 

Tablice bodo od učencev, nadzor nad šolskim delom pa bo imel učitelj. 

 

Predstavnico staršev 3. c razreda je zanimalo, če res pušča streha na šoli Kokrici. 

Pomočnica ravnatelja, Dijana Korošec,  je odgovorila, da sta preverila s hišnikom  

in ne pušča. 

 

Starše je zanimalo, če kot šola lahko dobimo za dostop na easistenta, dodatni 

popust za starše, ki imajo več otrok. Ravnatelj je odgovoril, da ne. 

 

Starši so  zadovoljni s tabori in želijo da ti ostanejo še naprej. Predlagajo pa, ko 

se vračajo s taborov, da učitelj preveri, če so starši obveščeni o uri prihoda. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45. 

 

Zapisala: 

Jožica Križman 

                               

 Overovatelja zapisnika: 

                                     Tatjana Balažič 
 

 

                                       Živa Broder 

 

                                                                          Predsednica sveta staršev: 

                                                                             Milena Turuk  

 


