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ZAPISNIK 

 

1. seje sveta staršev šole v šolskem letu 2015/16 22. 9. 2015 ob 18. uri 

 

Prisotni: člani sveta staršev (priloga lista prisotnosti); Aleš Žitnik, ravnatelj; Karmen Podgoršek 

in Dijana Korošec, pomočnici ravnatelja. 

Odsotni: predstavnik 3.c razreda. 

 

Dnevni red: 

1. določitev overovatelja zapisnika, 

2. obravnava letnega delovnega načrta in kratko poročilo o realizaciji v lanskem letu,  

3. šolski sklad, 

4. poročilo z roditeljskih sestankov, aktualna problematika, mnenja pobude … 

 

 Predsednica sveta staršev, gospa Milena Turuk, je pozdravila vse navzoče. 

 

K 1. 

Overovatelja zapisnikov sveta staršev v šolskem letu 2015/16 sta Živa Broder in Kurti Rakipov. 

 

K 2. 

Člani sveta staršev so bili predhodno seznanjeni z gradivom letnega delovnega načrta. Prejeli 

so ga skupaj z vabilom po pošti. 

Ravnatelj je člane sveta seznanil  z LDN in izpostavil:  

- tabore, šole v naravi (Na podlagi anket, ki jih po končani šoli v naravi, taboru izpolnijo 

starši, je splošno mnenje, da tabori ostanejo vsako leto.), 

- spremljanje vzgojnega načrta, hišnega reda in pravil šolskega reda (Vedno težje je to 

izvajati, je pa to predpogoj, da lahko našo dejavnost izvajamo.), 

- razvijanje bralne pismenosti; (Bralna pismenost ni le trenutna prednostna naloga, ampak 

jo je potrebno vsako leto razvijati. Čedalje več je problemov pri komuniciranju.), 

- umirjanje učencev med odmori in dejavnostmi (Še vedno je prevelik hrup. Nekateri 

učitelji ukrepe uspešno izvajajo, nekateri manj uspešno in jih hrup ne moti). 

 

Pri obveznem izbirnem predmetu Nemščina 1 je bilo preveč učencev, zato smo jih morali 

premestiti k drugim izbirnim predmetom. 

 

Predstavnica sveta staršev 6. a, je v imenu staršev tega razreda vprašala, zakaj so tabori vsako 

leto, visoke cene taborov, zakaj ni več ponudnikov, več obrokov? 

Ravnatelj je odgovoril, da po pregledu anket, ki jih starši po končanem taboru ali šole v naravi 

izpolnijo, ugotavlja, da je večina staršev za to, da tabori ostanejo vsako leto. Cena taborov bi 

bila lahko nižja, samo če bi vsebinsko kaj črtali, kar pa ne bi bilo v redu. Tabor 6. razred, 

zamenjali smo že tri lokacije, usluge niso bile več take kot bi morale biti. Zdaj smo že nekaj 

časa v Mladinskem domu Piran. 

Obvezni sta sicer le dve šoli v naravi in sicer plavalna šola in zimska šola. 

 

Predstavnik sveta staršev 3. b in opozoril na napako v LDN pri taboru 6.r. in 7.r. napačna letnica 

datuma. Bomo popravili. Strinja se, da tabori ostanejo vsako leto, ker je prav, da gredo otroci v 

1. in 2. razredu malo stran od staršev, s tem postanejo bolj samostojni. 
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Predstavnica sveta staršev 4. č je rekla, da so tabori super, da je prav če se otroci malo ločijo od 

mamic in očetov. Pohvalila je vse učitelje in učiteljice, ki vsako leto spremljajo učence na 

tabore, kljub temu, da nekatere doma pustijo svoje še majhne otroke. 

 

SKLEP: Tabori ostanejo, staršem se ponudi možnost plačila na več obrokov ( vsaj 4 – 5 

obrokov). 

 

Učenci izbirnih predmetov (Šah 1, 2. 3, Rom, Multi media, Glasbeni projekt, Likovna umetnost) 

gredo na izlet na Dunaj. 

Predstavnica sveta staršev 7. b, je izpostavila problem plačila položnice, ki naj bi jo morala 

plačati isti dan, kot jo je prijela po pošti od agencije Alepetour. Poklicala je agencijo, kjer so ji 

rekli, da mora biti položnica plačana isti dan, v nasprotnem primeru otrok ne gre na izlet.  

Ravnatelj je odgovoril, da bo glede tega uredil z agencijo. 

 

Predstavnico sveta staršev je zanimalo, zakaj gredo učenci pri izbirnem predmetu Nemščina  

dvakrat v Ljubljano in če bo tudi izlet v Avstrijo ali Nemčijo? 

Karmen Podgoršek, pomočnica ravnatelja, je odgovorila, da gredo enkrat zato, ker je evropski 

dan jezikov, drugič pa je ekskurzija. Predvideva, da bo izlet tudi v tujino. 

 

Karmen Podgoršek, pomočnica ravnatelja je podala kratko poročilo o realizaciji v lanskem 

šolskem letu. Vse dejavnosti so bile realizirane. Pri anketi prehrane je bilo 87 % učencev 

zadovoljnih z malico in kosilom. Starši so bili obveščeni, da je v spletni zbornici že objavljena 

anketa o prehrani. 

 

Predstavnica sveta staršev s Kokrice je rekla, da je kvaliteta sestavin hrane vsako leto slabša in 

da na Kokrici nimajo možnosti dodatka. Odgovor je bil, da starši lahko javijo interes in se 

organizira sestanek ali ogled kuhinje v Sodexo. Pozanimali se bomo kako je z dodatki. 

 

Pripomb na letni delovni načrt ni bilo. 

 

K 3. 

 

Ravnatelj Aleš Žitnik, je obrazložil pravila in naloge šolskega sklada. 

Člani sveta staršev, ki postanejo člani upravnega odgora šolskega sklada so: 

Jasmina Imamovič, Mira Lesičar Grbič, Nataša Majcen, Milan Gogić. 
 

Gospa Jasmina Imamovič prosi, da bi bil njen otrok, ki obiskuje 1.b razred, v PB v 1.b razredu, 

kjer so vsi njegovi sošolci in mu to, da je v 1.a razredu predstavlja veliko težavo in uhaja ven iz 

tega razreda. 

Ravnatelj je obljubil, da se bo pozanimal kaj se da narediti. 

Starši prosijo tudi, da učiteljice v PB obesijo na vrata list s sporočilom, kje se učenci nahajajo, da 

jih starši ne iščejo po celi šoli. 

 

Predstavnico sveta staršev 6. b zanima, zakaj učenci šele 1. septembra izvedo, v katerem 

razredu so in kdo so njihovi sošolci.  

Ravnatelj je odgovoril, da smo bili pred leti opozorjeni, da seznamov zaradi varstva osebnih 

podatkov ne smemo javno objavljati, zato bomo poskušali poiskati alternativno rešitev. 

 



 

Tel.: (04) 20 10 340    fax: (04) 20 10 341     TR  01252-6030657670     ID SI94256454  

elektronska pošta: info@o-fp.kr.edus.si    internet  http://www.o-fp.kr.edus.si 

 

Predstavnik sveta staršev 8. a je rekel, da imajo nekateri učenci težave s tablicami, ki ne delajo. 

Starši teh otrok so razočarani in pričakujejo rešitev od vodstva šole. Ravnatelj je odgovoril, da je 

e-asistent, ki je vodil ta projekt, na sredini obupal in se bo pozanimal pri njih, kako bi lahko 

rešili ta problem. Reklamacij tablic učencev je bilo že več in vse so uspešno rešili. 

 

Starši s Kokrice so izpostavili problem, da se njihovi otroci, ki niso vključeni v vrtec, predvsem 

pa v času podaljšanega bivanja, nimajo kje varno igrati. Predlagajo, da bi se uredilo igrišče z 

igrali kot je to na matični šoli. Ravnatelj je odgovoril, da so igrala na matični šoli od KS Zlato 

polje. Mi pa jih vzdržujemo. Na Kokrici do takega soglasja med KS in šolo ni prišlo. 

 

Glede igrišča na Kokrici se opozori člane KS Kokrica in starše, da apelirajo na Mestno občino 

Kranj in skušajo skupaj poiskati rešitev. 

 

Predstavnica sveta staršev s Kokrice je opozorila na varno pot v šolo, težave in nevarnost 

parkirišča pred šolo Kokrica. Pravi, da obstajajo realne možnosti za rešitev, to ve iz izkušenj iz 

področja prometne varnosti. Opozarja, da je obstoječa rešitev nevarna za učence. Šola predlaga 

terenski sestanek s predstavniki komisije za prometno varnost na MO, ki se ukvarja z varnimi 

prometnimi potmi.  

 

Sklep: Ravnatelj Aleš Žitnik, bo na spletni strani objavil načrt varnih poti v šolo za 

podružnično šolo Kokrica. 

 

Predstavnico sveta staršev 4. c razreda zanima, zakaj učenci pri pouku športne vzgoje v 

telovadnici ne smejo biti v športnih copatah? Ravnatelj je odgovoril, da zaradi tega, ker nismo 

mogli doseči, da so športni copati čisti. Ne more biti pri isti uri polovica učencev v športnih 

copatih in polovica v šolskih copatih. V glavnem pa so otroci bosi. Učenci so lahko v telovadnici 

v športnih copatih pri interesnih dejavnostih tako na matični šoli kot tudi na podružnici Kokrica. 

 

Pripomba je bila tudi na Mamutov pohod od 1. do 6. razreda. Starše zanima zakaj je ta pohod 

vsako leto, zakaj se ne spremeni trasa. Učenci 6. razredov so se dolgočasili. 

Dijana Korošec, pomočnica ravnatelja je odgovorila, da je ta pohod organiziran v sodelovanju s 

Turističnim društvom Kokrica in je namen spoznavanje domačega kraja. Učenci od 1. do 3. 

razreda gredo po krajši poti, učenci od 4. do 6. razreda pa po daljši. Za učence od 7. do 9. 

razreda  je organiziran planinski pohod. 

Ravnatelj Aleš Žitnik, je povedal, da bo informator, ki je bil zaposlen tudi pri Turistični zvezi 

Kranj, naredil nabor lokacij, pregled nad kranjskimi znamenitostmi po dostopni ceni. Članica 

sveta staršev je predlagala ogled Protokolarnih objektov Brdo). 

 

Podana je bila tudi informacija, da naj bi se med starši otrok 5. razreda na Kokrici govorilo, da 

bodo otroke vpisali v 6. razred na OŠ Predoslje, ker na matični šoli obstaja problem izsiljevanja 

med sovrstniki, ker je na šoli večkrat policija… Ravnatelj je odgovoril, da ni na šoli nič več 
izsiljevanja kot na drugih šolah, poleg tega imajo tudi na drugih šolah predstavnike drugih 

narodov. Če pa pride do problema,  pa ga skušamo takoj rešiti. V tem mesecu je bila policija 

res na šoli, vendar zato, ker so imeli predavanje s prometne varnosti za prvošolce. 

 

Starši so tudi razočarani, ker se učence 5. razredov preveč razbije. Ravnatelj je odgovoril, da 

vedno ostane skupaj nekaj učencev iz prejšnjega razreda. Oddelke šestih razredov sestavlja 

svetovalna služba, ki pa upošteva predloge razrednikov 5. razredov. To se je zaenkrat pokazalo 

kot zelo dobra praksa. 
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Vprašanje je bilo tudi, ali bo na podružnici Kokrica potekal angleški krožek? Dijana Korošec, 

pomočnica ravnatelje bo preverila pri učiteljici, ki poučuje angleščino na razredni stopnji na 

Kokrici.  

   

Seja je bila zaključena ob 20.30. 

 

Zapisala:                                                                        Predsednica sveta staršev: 

Jožica Križman                                                                                     Milena Turuk 

                             

Overovatelja zapisnika: Živa Broder 

                               

                                             

                                      Kurti Rakipov                                      

 

  

 

   

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  




