
 
 
Št.: 900-2/2022/3 

 

Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2022/23 

     dne, 28. 9. 2021, ob 18. uri 

 

Prisotni: lista prisotnosti, Aleš Žitnik, Petra Žontar, Karmen Podgoršek 

Opravičeno odsotni starši:  

Odsotni starši: lista prisotnosti 

 
Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje.  

2. Imenovanje predsednika za mandatno obdobje 2022/23. 

3. Obravnava LDN za šolsko leto 2022/23.  

4. Poročila z roditeljskih sestankov in aktualna problematika, mnenja, pobude … 

5. Razno. 

 

K1: 

Stari  člani sveta staršev so soglasno potrdili prejšnji zapisnik sestanka sveta staršev. 

 

K2: 

Člani sveta staršev so potrdili gospoda Kurti Rakipova za predsednika Sveta staršev OŠ Franceta 

Prešerna Kranj za mandatno obdobje 2022/23.  

Predsednik sveta staršev se predstavi novim članom. 

Starše povabi na predstavitev dveh kandidatov za ravnatelja, ki bo v četrtek, 29. 9. 2022. Ob 

17.30 se bo predstavil prvi kandidat Tomaž Lang, ob 17.00 se bo predstavil drugi kandidat Silvan 

Baša. Vsak kandidat ima za predstavitev na voljo 20 minut, 10 minut je namenjenih za vprašanja. 

Nekateri starši so izrazili nezadovoljstvo glede tega, da so za predstavitev izvedeli en dan pred 

predstavitvijo. 

Po razpravi so se dogovorili, da se mnenje, ki ga bodo izoblikovali starši, pošlje vsem 

predstavnikom.  

 

K3:  

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2022/23, ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom 

na sejo. Na vabilu je bilo zapisano, da starši LDN preberejo in pripravijo morebitna vprašanja. 

Predstavnica staršev je vprašala, kako bo z delom na daljavo, saj je bilo konec lanskega šolskega 

leta rečeno učenki, ki je bila odličnjakinja, da ni potrebno spremljat pouka na daljavo. 

Navodilo ravnatelja – učitelji vklopijo kamero, pouk pa spremljajo otroci, ki so v karanteni brez 

bolezenskih znakov. Če je otrok bolan in se počuti slabo, naj doma počiva.  

 

K4 

Predstavnici 7. b in 7. c sta izpostavil  problem začetka pouka - zakaj se začne pouk šele ob 8.20 

in ne ob 7.30   

Ravnatelj odgovarja, da je tako priporočilo prišlo s strani ministrstva in strokovnjakov zdravstvene 

stroke. Predure imajo učenci dopolnilni, dodatni pouk in izbirne predmete. Ko smo oblikovali 

urnik, smo pazili, da učenci, če se le da, ne čakajo na izbirne predmete.  

Urnik bo s 3. 10. 2022 spremenjen. Učenci začnejo s telovadbo v vojašnici in bodo imeli blok uri 

za šport.  

 

K5 

Predstavnika 7. a zanima, kako je s streho telovadnice in kdaj bo telovadnica v uporabi.  



 
Ravnatelj odgovarja, da se je občina kot ustanoviteljica, zelo zavzela za to, da bo telovadnica čim 

prej v uporabi. Zbirajo ponudbe za investitorja, ki bo poskrbel za popravilo strehe. Problem pa 

bo tudi z dobavo materiala. Parket v telovadnici, bi morali zamenjati že spomladi, a niso dobili 

materiala, tako kot je bilo predvideno, da ga zamenjajo konec avgusta.  

Tudi energetska sanacija šole, se je upočasnila. ZVKD se strinja samo za določenimi okni, želi da 

ostanejo vidni zračniki, na fasadi ne dovoli posegov, oziroma postavlja posebne pogoje.  

Mi se zavzemamo za dobro prezračevanje - rekuperacijo. 

Določen del denarja za obnovo vrtca na Kokrici, je potrebno porabiti do konca naslednjega leta, 

če ne bo občina denar morala vrniti, zato se pripravljajo na novo projekti, ker je prejšnji projektant 

umrl. 

Je pa bilo pri sanaciji podružnice s strani investitorja obljubljeno, da bo zrak v redu, kar se je 

kasneje izkazalo, da temu ni tako in bo v nadaljevanju gradnje potrebno urediti tudi 

prezračevanje.  

 

Predstavnika 9. a zanima, zakaj ni bil v zadnjem zapisniku zapisan odgovor glede načina dela 

učiteljice pri angleščini 

Ravnatelj se opraviči in odgovori da se bo pozanimal. 

 

Predstavnik 6. č pa postavi nekaj vprašanj: 

Zakaj se zrači med poukom in ne samo med odmori? 

Ravnatelj pojasni kako hitro naraste v razredu vsebnost CO2, da je posledica zaspanost in 

nezbranost učencev,  priporoči, da naj tisti učenci, ki jih bolj zebe, sedejo drugam. 

Zakaj je prišlo do tega, da so bili določeni učenci v času evakuacije zunaj samo v nogavicah? 

Ravnatelj odgovori, da učence opozarjamo na nošenje copat in da je to njihova odgovornost. 

Sedaj so videli tudi praktično vrednost nošenja copat, ne samo našo kaprico.  

 

Predstavnika 9.a zanima mnenje ravnatelja glede domačega branaj pri angleščini. Učiteljica je 

knjige razvrstila po kupčkih. Vsak kupček pa predstavlja določeno oceno.  

Ravnatelj odgovor, da se bo pozanimal. 

 

 

 

 

Zapisali:        Predsednik sveta staršev: 

Karmen Podgoršek                                           Kurti Rakipov 

Petra Žontar  

 

 

 

 

Odgovori na vprašanja člana Sveta staršev 

 

Odgovora: 

Učenci pri pouku TJA občasno uporabljajo spletno učilnico Moodle, v kateri dobijo predvsem 

domače naloge, včasih pa tudi dodatno gradivo - teme, o katerih se pogovarjamo pri pouku. Za 

domače naloge (branje besedila) imajo običajno en teden časa, za utrjevanje snovi (strukture, 

besedišče) pa do naslednje učne ure. Domače naloge so v spletni učilnici označene z datumom 

po posameznih razredih. Ker pogosto prihaja do težav (kateri razred so učenci, oziroma količine 

datotek v spletni učilnici) po preteku določenega časa za nalogo, datoteke skrije. Na željo 

učencev so vidne spet pred ocenjevanji znanja. 

Učiteljica razvrsti knjige po težavnostnih stopnjah in učenci se sami lahko odločijo katere knjige 

in za kakšno oceno bodo brali, kar s strokovnega stališča ni sporno in je spodbuda slabim in 

dobrim bralcem.  

 


