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 ZAPISNIK 

 

3. seje Sveta staršev šole v šolskem letu 2017/18 30. 5. 2018 ob 18. uri. 

 

 

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

Podgoršek, Dijana Korošec, pomočnici ravnatelja;  

Odsotni: predstavniki razredov: 6. a, 6. b, 7. a, 7. c, 8. a, 8. c, 9. b, 3. c, 4, č. 
 

Dnevni red: 

1. določitev overovatelja zapisnika, 

2. pregled zapisnika 2. seje, 

3. predlog ravnatelja o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezen razred,  

4. informacija o vpisu, 

5. pregled aktivnosti, 

6. razno. 

 

 

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

 

  

K 1. 

Overovatelja zapisnika Sveta staršev sta gospa Meta Kraljič in gospod Kurti Rakipov. 

 

 

K 2. 

 

Pojasnila v zvezi z vprašanji, ki so bila izpostavljena na prejšnji seji:  

 

- Govoril je z učiteljico, ki uči neobvezni predmet Umetnost in je povedala 

drugačno zgodbo kot otroci. Še vedno velja pravilo, naj se starši o problemu 

najprej pogovorijo z učiteljem na govorilnih urah. 

- Predstavnica staršev 7. b je povedala, da je doma pregledala zvezek za GUM, 

kjer sploh ni bilo tako veliko snovi kot so otroci govorili. Njen otrok se je brez 

problema naučil zahtevano in dobil odlično oceno. Tako, da je njen zaključek, da 

otroci velikokrat tudi napihnejo stvari.  

- Ravnatelj je povedal, da so zaradi pritožbe starša na pisno preverjanje znanja pri 

fiziki imeli inšpekcijski pregled. Sklep inšpektorja je bil, da se ocene pisnega 

preverjanja ne da razveljaviti, ker je bila  pridobljena v prvem konferenčnem 

obdobju. Ravnatelj je obvestil vse starše 9. b razreda, da lahko učenci 

popravljajo oceno. Na obvestilo sta se odzvala dva starša, dva učenca pa sta 

popravljala oceno. Poleg tega so se pri fiziki pojavile še druge težave, (učitelj 

učencem med poukom pripoveduje o problematiki, ki nima nikakršne zveze z 

učno snovjo), zato mu je ravnatelj dal pisno opozorilo pred redno odpovedjo 

pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. V kolikor bo v roku enega leta 

ponovno kršil pravila, bodo sprožili postopek redne odpovedi pogodbe o 
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zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Učitelj se sestaja s svetovalcem Zavoda za 

šolstvo, da skupaj sestavljata naloge za teste. 

- V zvezi s plesom je ravnatelj pojasnil, da kljub spodbudi s strani učiteljev s strani 

učencev ni bilo interesa za izvedbo. 

- Glede taborov vse ostaja enako kot je bilo. Napovedana novela zakona ki bi to 

urejala po novem, ni bila sprejet. 

- Glede predloga o poslovniku je predsednica sveta staršev vprašala predstavnike 

staršev ali po pregledu vzorca poslovnika na spletni strani menijo, da  svet 

staršev naše šole potrebuje poslovnik in bi bilo smiselno oblikovati komisijo za 

oblikovanje poslovnika. Predlog je bil dan na glasovanje. Ugotavlja se, da je za 

sprejetje poslovnika glasovala samo ena predstavnica sveta staršev. SKLEP: 

Predlog ni bil sprejet. 

- Pomočnica ravnatelja Karmen Podgoršek je podala kratko poročilo o delu 

novoustanovljene Komisije za prehrano. Sestali so se 2 x, enkrat je bila 

prisotna tudi živilska tehnologinja gospa Lucija Norčič iz Sodexa. Sprejeli so 

sklep, da komisija  obišče kuhinjo  na Golniku in da se 2 x letno sestanejo. Vse 

pripombi in pohvale v zvezi s prehrano, ki jih bo komisija obravnavala, pa 

sprejema vodja šolske prehrane Karmen Podgoršek. 

- Predstavnico sveta staršev predmetne stopnje, zanima ali je možno ob zbiralni 

akciji papirja, da tudi učenci predmetne stopnje, ki stanujejo na Mlaki in Kokrici, 

prinesejo papir v šolo Kokrica, učiteljici na matični šoli pa samo povedo koliko 

so ga prinesli. Ravnatelj je odgovoril, da ne vidi problema in se bodo pogovorili 

s predstavnicama šolske skupnosti na matični šoli in podružnici Kokrica. 

 

 K3. 

Ravnatelj, Aleš Žitnik je predstavil predlog o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov 

in drugih učnih gradiv za posamezne razrede za šolsko leto 2018/19, ki so ga 

pripravili vodje aktivov in je bil bil priloga vabilu. Na predlog vodij aktivov je 

knjižničarka sestavila predlog izbora delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/19. Zaradi 

atlasa je višja cena v 6. razredu.  Stroške učbenikov in delovnih zvezkov za 1. razred pa 

plača država. 

 

Predstavnico staršev 5. č, zanima zakaj učbenik za angleščino ni v učbeniškem skladu in 

bi bil uporaben še v naslednjem letu. Povedala je tudi, da ima enak učbenik  OŠ Simona 

Jenka v učbeniškem skladu. 

Ravnatelj je odgovoril, da učbenik po enem letu ne bo več v veljavi, zato ga je 

potrebno za prihajajoče šolsko leto kupiti. O veljavnosti učbenikov odloča strokovni 

svet, ki potrjuje njihovo veljavnost. Šola lahko uporablja učbenike do roka trajanja, ki je 

določen. V kriznem času so dovolili tudi uporabo po roku. Življenjska doba učbenikov 

je 5 let. V aktivu angleščine od 1. do 9. razreda pri nas so se odločili za različne 

učbenike na različnih ravneh. Povedal je še, da so cene delovnih zvezkov določene (ne 

glede na količino). Vsi učbeniki in delovni zvezki so v aplikaciji Trubar, to je osnovna po 

kateri naročamo učbenike. 

 

Predstavnike sveta staršev zanima, zakaj sploh morajo starši te cene potrditi, ker je to 

brez smisla, če nimajo vpliva na izbor in ceno. Ravnatelj je odgovoril, da je to zahteva 

Ministrstva za šolstvi, ki velja že nekaj let.  
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Glasovanje: 22 članov sveta staršev je potrdilo predlog o skupni nabavni ceni delovnih 

zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2018/19 ,  1 član je 

bil proti. SKLEP: Predlog je sprejet. 

 

 

 

K 4. 

Ravnatelj, Aleš Žitnik je informiral člane o vpisu prvošolcev za naslednje šolsko leto. 

Vpisanih imamo dovolj učencev, in sicer na matični šoli 56 in na podružnici Kokrica 33 

bodočih prvošolcev. 

Obvestil je tudi, da nadaljujemo s prevozom učencev 2. razreda na podružnico Kokrica. 

Stroške prevoza pokriva Mestna občina Kranj, ki ima pogodbo z Arrivo (prej Alpetour).  

 

K 5. 

Ravnatelj je seznanil predstavnike sveta staršev z aktivnostmi, ki se dogajajo tudi na 

naši šoli, in sicer gre za anonimke, kazensko ovadbo inšpektorske nadzore. Člani so 

želeli izvedeti o teh stvareh bolj konkretno. 

Predstavnik sveta staršev 3.a je povedal, da so pred tremi leti v ta razred prepisali 

dečka z OŠ Simona Jenka Kranj. Zaradi razmer doma ima deček izrazite čustvene in 

vedenjske motnje, sedaj tudi učne težave in onemogoča in moti pouk, tako da je 

postalo nevzdržno Postaja tudi nasilen.  Deček ima tudi stalno spremljevalko. Učiteljica 

je zelo strpna, vendar se v razredu ne da več delati.   

Ravnatelj je dodal še, da smo po posvetu z vodjo Strokovnega centra za obravnavo 

otrok in mladostnikov  s čustvenimi in vedenjskimi težavami,  na šoli sprejeli sklep, da 

bo imel ta učenec en teden pouk izven razreda. Ker ima učenec že 3 vzgojne opomine, 

ga bomo s soglasjem staršev  1. 9. 2018 prešolali na drugo šolo, tja kjer ima tudi stalno 

bivališče.  

 

Predstavnik staršev 1. b, je povedal, da je tudi v tem razredu problem z enim učencem, 

ki konstantno išče probleme, je nasilen, fizično obračunava z učenci. Obvestili so tudi 

razredničarko tega razreda in učitelja. 

Ravnatelj je odgovoril, da s tem problemom ni seznanjen in se bo o zadevi pozanimal. 

 

Poklicali so nas tudi z Inšpektorata, da so dobili anonimko, da se na šoli izvaja nasilje. 

Ravnatelj je povedal, da je bila s stran očeta šestošolca v isti zadevi podana tudi ovadba 

zoper ravnatelja in starše nekaj otrok zaradi domnevne poškodbe njegovega sina na 

hodniku šole. Učitelji niso mogli ugotovili, kako je do dogodka prišlo. Ovadba 

problematizira neaktivnost in neodzivnost šole ob pojavu nasilja na šoli. Ravnatelj je bil 

že zaslišan na policiji, predal je dokumentacijo o preventivnem delovanju šole na 

področju preprečevanja nasilja in poročilo o ukrepih v primerih nasilja v letošnjem 

šolskem letu. Ravno tako so bili na policiji zaslišani tudi sošolci učenca. Niso pa odkrili 

povzročitelja poškodbe. 

 

 

K 6. 

- Predstavnica sveta staršev 5. b je imela pripombo na razredničarko tega razreda. 

Učiteljica se ne drži rokov za kontrolne naloge, ki jih sama postavi. Učiteljica 

pojasnjuje, da je razred problematičen in učno šibek in da prestavlja kontrolne 

naloge, ker učenci niso še pripravljeni. Učenci ocen od kontrolnih nalog ne 
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zvedo v enem tednu. Včasih traja tudi 14 dni, da so testi popravljeni. Na težave 

sta dve mami opozorili na govorilnih urah. Učiteljica se je na pripombo odzvala 

burno. Predstavnico sveta staršev moti, da je v razredu pred vsemi učenci 

učiteljica izpostavila njo in še mamo tega drugega učenca, ker sta sprožili to 

problematiko na govorilnih urah. Dodala je še, da učiteljica ni dosledna, učence 

pa uči, da so dosledni. Predstavnica staršev ne želi, da bi bil zaradi njenih 

pripomb na delo učiteljice, otrok izpostavljen pred celim razredom. 

Ravnatelj je odgovoril, da učitelj izvede najprej preverjanje, nato ocenjevanje. 

Pisna preverjanje znanja mora biti najavljeno vsaj en teden prej, ustnega 

preverjanja pa ni potrebno najaviti. Z učiteljico se bo pogovoril in jo na to 

opozoril. 

 

- Predstavnika 4. b je zanimalo, če imamo za učitelje kodeks za uporabo mobilnih 

telefonov. Otroci povedo, da so nekateri učitelji neprestano na telefonu. To še 

posebej velja za podaljšano bivanje.  

 

- Predstavnica sveta staršev iz Kokrice je dala pobudo, da naj mislimo tudi na 

prostor za telovadnico, ko se bo sanirala OŠ Kokrica. Učenci te šole so letos  

občinski prvaki v košarki in tudi edini, ki nimajo telovadnice. Ravnatelj je 

odgovoril da se bo 15. 7. 2018 izvedla energetska sanacija šole (okna, fasada, 

peč, elektrika), telovadnica pa zaenkrat ostane ista. 

 

- Predstavnica staršev iz Kokrice predlaga, da bi se na šoli Kokrica našel primeren 

prostor, kamor bi se postavila vitrina, v kateri bi bili razstavljeni pokali učencev. 

Vitrina naj bo na vidnem mestu, saj to učence spodbuja k udejstvovanju pri 

športu in ostalih izvenšolskih dejavnostih. 

 

- Predstavnica staršev iz Kokrice predlaga, da bi se na zaključni proslavi na Kokrici,  

pohvalilo učence športnike in učence, ki so bili uspešni na drugih področjih. 

Trenutno se pohvalijo samo učenci, ki so pet let sodelovali pri interesnih 

dejavnostih. Tako bi starši več vedeli o dosežkih učencev šole na raznih 

področjih. 

 

Pomočnica ravnatelja Dijana Korošec je predlog sprejela na znanje in bo o njem 

razmislila. 

 

- Predstavnica staršev iz Kokrice je pohvalila urejeno varno pot. Predvsem je 

pohvalila na novo zgrajen pločnik. Izpostavila pa je problem, da tam tudi 

parkirajo. Predlog: postavitev količkov. Predstavnica staršev 2. b je predlagala, 

naj se starši obrnejo na MO Kranj na g. Buha. 

 

- Pripomba predstavnice staršev je, da se pri obvestilih na spletni strani uporablja 

preveč kratic. Pomočnica ravnatelja Karmen Podgoršek je odgovorila, da bomo 

to uredili in v bodoče ne bomo več uporabljali toliko kratic. 

 

 

   

Seja je bila zaključena ob 19.45 
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Številka: 900-2/2018/2 

 

 

Zapisala:                                                             Predsednica sveta staršev: 

Jožica Križman                                                                           Milena Turuk 

               

 

Overovatelja zapisnika: Meta Kraljič      
                      

                                      Kurti Rakipov     


