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Z A P I S N I K 
 

 
1. redna seje Sveta staršev Osnovne šole Simona Jenka Kranj v šolskem letu 
2020/2021,  
ki je bila v torek, 29.9.2020, ob 18. uri v avli matične šole OŠ Simona Jenka Kranj. 
 
Prisotnih članov Sveta staršev: 47 od 59 
Prisotnih predstavnikov šole: 7 
(seznam prisotnih je priloga zapisnika) 
 
Opomba: Oba spola, ženski in moški, sta v dokumentu zaradi preglednosti besedila izražena 
v eni, (v danem primeru moški) obliki. 
 
Ravnatelj šole, g. Planinšek, je pozdravil vse prisotne starše in predstavnike šole. Glede na 
število prisotnih je ugotovil, da je seja sklepčna.  
 
Na predlagani dnevni red, ki je naveden spodaj, ni bilo pripomb. 
 
 
Dnevni red: 
1. Poročilo o volitvah predstavnikov v Svet staršev šole in sklep o konstituiranju Sveta 

staršev šole 
2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev šole za šolsko leto 2020/2021 
3. Volitve predstavnikov staršev v Svet šole 
4. Poročilo o delu šolskega sklada 
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 
6. Pobude, predlogi in vprašanja 
 
 
 
1. Poročilo o volitvah predstavnikov v Svet staršev šole in sklep o konstituiranju 

Sveta staršev šole 
 

Ravnatelj je poročal, da so vsi razredi določili predstavnika staršev in namestnika. 
Ugotovil je, da so s tem izpolnjeni  vsi pogoji, da je Svet staršev za šolsko leto 2020/2021 
konstituiran. 
 
Sklep št. 1: Svet staršev šole za šolsko leto 2020/2021 je konstituiran. 
 

 
2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev šole za šolsko leto 2020/2021 
 

Ravnatelj je navzoče pozval k predlaganju kandidatov oziroma kandidaturi za 
predsednika in namestnika Sveta staršev za šolsko leto 2020/2021.  
Za predsednika je bil predlagan Janez Krč, za namestnico pa Špela Prijatelj Pajkić. Oba 
predlagana kandidata sta kandidaturo sprejela.  
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Sklep št. 2: Janez Krč je bil soglasno izvoljen za predsednika Sveta staršev za šolsko 
leto 2020/2021. Špela Prijatelj Pajkić je bila soglasno izvoljena za namestnico 
predsednika sveta staršev šole za šolsko leto 2020/2021. 
 
Vodenje seje je prevzel novoizvoljeni predsednika Sveta staršev. 
 
Za zapisničarko je bila soglasno potrjena namestnica predsednika Sveta staršev. 
 

 
3. Volitve predstavnikov staršev v Svet šole 

 
Ravnatelj je predstavil vlogo Sveta šole. Sestavlja ga 11 predstavnikov, od katerih je 5 
predstavnikov šole, 3 predstavnike občine, 1 predstavnik staršev vrtca in 2 predstavnika 
staršev šole. 1 predstavnik staršev šole mora zastopati matično šolo in 1 podružnice. 
Člani Sveta šole imajo praviloma 4-letni mandat. 
 
Predsednik Sveta staršev je pozval kandidate za predstavnike staršev v Svetu šole. 
Javila sta se naslednja predstavnika: 

• Andrej Poredoš Kusterle, predstavnik 3.c, podružnica Center 

• Romana Adam, predstavnica 7.c, matična šola 
 

 
Sklep št. 3: Romana Adam in Andrej Poredoš Kusterle sta bila soglasno izvoljena za 
predstavnika staršev šole v Svetu šole za mandat 2020-2024.  
 
 

4. Poročilo o delu Šolskega sklada 
 

Poročilo o delu Šolskega sklada OŠ SJ v preteklem šolskem letu 2019/2020 je podal 
ravnatelj: 

• Šolski sklad OŠ Simona Jenka Kranj je namenjen sofinanciranju učencev, katerih 
družine potrebujejo finančno pomoč in zagotavljanju nadstandardnih potreb vseh 
učencev šole. 

• Šolski sklad je pridobil sredstva iz naslova donacij fizičnih oseb, staršev, podjetij, 
dogodkov (Novoletni bazar). 

• Sredstva je Šolski sklad namenil za dodelitev sredstev učencem, ki so potrebovali 
pomoč in za nakup sredstev za modernizacijo šole (pomoč učencem za tabore, 
zimovanje za vrtec, zimska šola na Krvavcu, nakup stekleničk za vodo za vse 
učence šole, publikacija za učence idr.). 

• Stanje šolskega sklada na dan 31.8.2020 je 13.464,24 EUR. 

• Stanje sredstev na računu 29.9.2020 je 5.535,88 EUR (po izplačilu sredstev za 
financiranje šolske publikacije in sofinanciranje tabora 6. razredov). 

 
Zbiranje sredstev za Šolski sklad ostaja enako kot pretekla leta: 

• Mesečna nakazila staršev na položnicah za plačilo stroškov kot posebna 
postavka 

• Z enkratnim nakazilom na račun šole 

• Z donacijo 0,5% dohodnine 

• Z mesečnimi nakazili ob podpisu pristopne izjave 
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• Z občasnimi prispevki na posebnih dogodkih. Šola kot vsa leta tudi letos načrtuje 
Novoletni bazar, če bodo razmere to omogočale. 

Več informacij na spletni strani šole http://www.osjenka.si/starsi/solski-sklad/solsko-leto-
20132014/ . 
 
Sklep št.4: Poročilo o delu Šolskega sklada v letu 2019/2020 se objavi na spletni strani 
šole. 
 
Sklep št.5: Šolski sklad na svoji 1. seji v šolskem letu 2020/2021 pripravi program za 
šolsko leto 2020/2021 in ga objavi na spletni strani šole. 
 

 
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 
 

Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) OŠ Simona Jenka za 
šolsko leto 2020/2021. Večina vsebine LDN je objavljena v šolski publikaciji, ki jo je prejel 
vsak učenec šole. Pisni predlog LDN predstavnikom staršev ni bil posredovan pred sejo, 
zato je predsednik namenil več časa za vprašanja na sami seji, možen je bil tudi vpogled 
v pisni dokument. Vodstvo šole LDN posreduje vsem predstavnikom staršev takoj 
naslednji dan po 1. seji Sveta staršev, 30.9.2020. Morebitne pripombe predstavniki 
posredujejo vodstvu šole. 
LDN mora biti sprejet do konca meseca septembra 2020. Svet šole bo LDN predvidoma 
potrdil na seji 30.9.2018, nakar bo LDN objavljen na spletni strani šole. 
Svet staršev je smatral, da je bila predstavitev dovolj transparentna in se na podlagi tega 
odločil, da kljub temu, da ni prejel gradiva, odloča o njem. 
 
Glavne poudarke z LDN-ja je predstavila pomočnica ravnatelja ga. Klemenčič: 

• Bistvena razlika napram prejšnjim letom je v tem, da bo LDN izpeljan v okviru 
možnosti vezano na specifične razmere zaradi COVID-19, lahko, da bodo 
nekatere aktivnosti izpeljane v drugačni obliki. Vodstvo šole bo spremembe 
spremljalo in jih bo navedlo v poročilo o realizaciji LDN. 

• Tudi letos bo organiziran teden dejavnosti, v naslednjem tednu, od 5.10.2020 
dalje. Zaradi situacije je že nekaj sprememb, ker določene institucije ne 
sprejemajo večjih skupin. 

• Šola se je povečala, saj je podružnica Center adaptirana. Šola ima 59 oddelkov, v 
katerih je 1.275 otrok, ima 180 zaposlenih. V vrtcih je 137 otrok.  

• Šolski koledar je objavljen v šolski publikaciji, ki so jo dobili učenci. 

• Za NPZ za 9. razred je bil letos izbran kot tretji predmet biologija. 

• 15 dni dejavnosti, ki so zakonsko določeni. Za dneve dejavnosti so v LDN navede 
predvidene cene. Cena prevoza se razdeli na otroke, ki se udeležijo dejavnosti. 
Starše ponovno opozarjamo, da otroke pravočasno odjavijo, sicer se jim 
obračuna prevoz. 

• Vodstvo šole opozarja, da bo zaradi situacije spremenjen sistem popoldanskih 
pogovornih ur, ki ne bodo vsak mesec. Starši bodo ustrezno obveščeni. 

• Izvajale se bodo tudi nadstandardne ekskurzije (Dunaj, Gradec za otroke, ki 
obiskujejo izbirni predmet nemščina, smučanje v Avstriji, končni izlet za 9. razrede 
idr.). Zaradi situacije letos ne bo obiska Irske. Nadstandardne ekskurzije se bodo 
izpeljale, če bodo to dopuščale razmere vezane na COVID-19. 

• Letos je že bil izpeljan tabor Marindol. Planiran je tudi tabor Piran za 8. razrede. 
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• Interesne dejavnosti so objavljene. Tiste, ki so organizirane v t.i. zaprtih skupinah 
(učenci iz enega razreda) se že izvajajo, ostale pa se bodo pričele izvajati v  
oktobru, če bo to dopuščala epidemiološka situacija.. Šola namreč mora 
poskrbeti, da ne pride do mešanja razredov. 

• Izpeljala se bodo tudi načrtovana tekmovanja. 

• Cene šolske prehrane ostajajo nespremenjene. Zvišala se je cena za zunanje. 
Sistem odjave prehrane ostaja enak kot pretekla leta (preko e-asistenta oz. 
telefonsko sporočilo na telefonsko številko blagajne). 

 
Sklep št.6: Vodstvo šole dokument Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 
posreduje predstavnikom Sveta staršev  
 
Sklep št.7: Letni delovni načrt je bil potrjen s strani Sveta staršev na podlagi predstavitve 
LDN s strani vodstva šole. 1 predstavnik staršev je bil proti, nihče se ni vzdržal. 
 
 

6. Pobude, predlogi in vprašanja 
 

Predsednik Sveta staršev je predlagal, da komunikacija staršev v Svetu staršev poteka 
preko elektronske pošte kot je potekala že pretekla leta. V kolikor se predstavniki – člani 
Sveta s tem strinjamo, je to v skladu z GDPR. 
Prav tako je predsednik Sveta staršev poudaril, da je dobro, da imamo predstavniki 
staršev s starši tudi kontakte (zbrane e-naslove na prostovoljni ravni posameznih staršev, 
zbrane e-naslove predstavnik staršev ne razkriva drugim staršem, razen, če se dotični 
starš s tem strinja). 
Sklep št.8: Soglasno je bilo sprejeto, da komunikacija Sveta staršev poteka preko e-
naslovov, ki so jih predstavniki izročili šoli na prvem roditeljskem sestanku.  
 
Predsednik Sveta staršev je izpostavil nekatere odprte stvari z zadnje, 3. redne seje 
Sveta staršev v lanskem šolskem letu. 
 
Sklep št. 9: Zapisnik 3. redne seje sveta staršev za šolsko leto 2109/2020 je bil potrjen. 1 
predstavnik staršev se je vzdržal, proti ni bil nihče. 
 
Predsednik Sveta staršev je povzel realizacijo odprtih stvari z 2. in 3. seje Sveta staršev v 
lanskem šolskem letu 2019/2020: 

• Nadometni grelniki vode za zagotavljanje tople vode v učilnicah na Matični 
šoli: 

o Odgovor vodstva šole: Naloga je v fazi priprave. Predračuni so 
pripravljeni. Zaradi nadometnih instalacij se bo realizirala se bo izvedba z 
bojlerji oz. grelnimi pipami. Realizirano naj bi bilo do konca leta 2020. 

• Usklajenost terminov roditeljskih sestankov: 
o Odgovor vodstva šole: Roditeljski sestanki so bili letos usklajeni, ni bilo 

prekrivanj. 

• Možnost odjave hrane še isto jutro: 
o Odgovor vodstva šole: V primeru velikega števila odsotnosti bi bil velik 

izpad dohodka. V ponedeljek je možno do 8. ure odjaviti še za isti dan. 
Vmesna varianta, da bi polovico stroška krili starši in drugo polovico šola 
računovodsko ni izvedljiva. Zato šola ostaja pri prvotnih pravilih glede 
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odjave prehrane. Zakonodaja šoli ne dopušča, da bi hrano darovala 
brezdomcem, ker jo mora za plačilo posredovati v odvoz podjetju Biotera 
kot biološki odpadek. Vodstvo šole poziva starše, da pravočasno odjavijo 
prehrano za otroka v kolikor ga ne bo v šolo. 

 
Sklep št. 10: Predstavniki pozovemo starše, da z namenom zmanjšanja presežne hrane, 
ki se zavrže, opozorimo starše na odjavo hrane, če vemo, da otroka ne bo ali obroka/ov 
ne bo jedel (to ima učinek za odjave za en ali več dni v naprej). 
 
Vprašanje št. 1: Otroci v 9. razredu dobivajo enako velike obroke kot pretekla leta, ki niso 
zadostni. V podružnici Trstenik je hrana boljša kot na Matični šoli. 
Odgovor vodstva šole: Otroci v 9. razredih dobivajo ustrezne obroke. V kolikor otrok želi, 
lahko vedno prosi in dobi dodatek. 
 
Vprašanje št. 2: V nekaterih razredih so se ponovno pojavile uši. 
Odgovor vodstva šole: Šola je od NIJZ dobila konkretne napotke za postopanje v primeru 
pojava uši, ki jih je šola posredovala vsem staršem v razredih, v katerih so se pojavile 
uši. V razredih, v katerih so sodelovali vsi starši so pojav uspeli zajeziti. Starši morajo biti 
pri dosledni pri izvajanju vseh potrebnih postopkov glede na navodila. S šolo sodeluje 
tudi Zdravstveni dom Kranj.  
Prilagamo povezavo do priporočil in navodil NIJZ: https://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi .  

 
Sklep št.11: Predsednik Sveta staršev posreduje predstavnikom staršev sporočilo o 
problemu uši ter povezavo na gradivo/video Gorenjskih lekarn. To sporočilo s povezavo 
predstavniki posredujejo naprej staršem svojega razreda. 
 
Vprašanje št. 3: Starši so ponovno izpostavili problem prepolnih avtobusov po koncu 
pouka v smeri Gorič, otroci morajo stati. Starši prosijo vodstvo šole, da zahteva 
povečanje kapacitete avtobusov s strani prevoznika. Največji problem je ob sredah in ob 
12:40. Problem nastopi vsako leto 
Odgovor vodstva šole: Pomočnik ravnatelja Bojan Švabič je prevozniku še sporočil 
problem, prevoznik je zagotovil, da bo zadevo uredil.  

 
Sklep št.12: Ravnatelj bo kot naročnik prevozov zahteval od prevoznika, da predloži 
evidenco števila učencev iz katere bo razvidno, da avtobusi nimajo dovoljšne kapacitete. 
 
Vprašanje št. 4: V letošnjem šolskem letu je vozni red za prevoze domov zamaknjen za 
10 minut. Šola naj v začetku da staršem obvestilo v takšnih primerih.  
Sklep št.13: Šola bo preverila situacijo. 
 
Vprašanje št. 5: V podružnici Primskovo je še vedno problem jutranja gneča z avtomobili 
na šolskem dvorišču. Nekateri starši želijo otroka z avtom pripeljati čisto do šolskih vrat. 
Pločnik je pogosto zaparkiran. Za prometno varnost otrok (tudi tistih, ki prihajajo peš) ni 
poskrbljeno v zadostni meri. 
 
Sklep št.14: Predsednik Sveta staršev bo posredoval staršem dopis in jih opozoril na 
nevarnost in predlagal, da parkirajo na drugih parkiriščih v okolici PŠ Primskovo, ki jih je 
v neposredni bližini dovolj in so v tem času nezasedena. Nadalje glede na situacijo 
ukrepa tudi vodstvo šole. 
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Vprašanje št. 6: V 6. in 7. razredu so se učitelji zamenjali. Ali se to dogaja vsako šolsko 
leto ? 
Odgovor vodstva šole: Vodstvo šole stremi k temu, da so isti učitelji od 6. do 9. razreda. 
Se pa navedeno lahko zgodi v primerih, ko vodstvo šole zagotavlja enakomerno 
obremenitev zaposlenih.  
 
Vprašanje št. 7:  
V kolikor bo ponovno prišlo do šolanja  od doma, kako je na to pripravljena šola ? 
Starši ugotavljamo, da otroci potrebujejo več posnetkov, razlag v živo in ne samo 
napotke in odlaganje gradiva. Spomladi je bilo premalo komunikacije učiteljev direktno z 
otroci. Šola na daljavo ni več šola. Prav tako starši apeliramo tudi, da se vključi 
psihologe, da stroka komunicira z otroci, in da se predvsem skuša razmišljati zdravo 
kritično in razumeti, da morda kateri ukrepi tudi niso v redu. 
Odgovor vodstva šole: Šola je šla na poenotenje e-sistema poučevanja na daljavo. V 
uporabi bodo spletne učilnice na eAsistentu, za neposredno komunikacijo na daljavo v 
živo pa Zoom. Dodatno bodo tudi izobrazili učitelje. V naslednjih 2 tednih planirajo 1 dan 
dejavnosti, ki bo potekal kot pouk na daljavo. Na ta način bodo preskusili sistem. 
Zaposleni v šoli poznajo posledice šolanja na daljavo in se veliko ukvarjajo z otroci. 
 
Predstavnik 2.b razreda je pohvalil delo in komunikacijo učiteljice lanskega 1.b razreda v 
času šolanja od doma in predstavil kot primer dobre prakse. Tudi predsednik Sveta 
staršev je izpostavil lastno dobro izkušnjo s prve triade na PŠ Primskovo. 
 
Predstavnica 6.č razreda je pohvalila izvedbo tabora Marindol in izrekla pohvalo učitelju 
zgodovine. 
 
Predsednik Sveta staršev je izpostavil pomen sprotnega reševanja problemov (ne samo 
na sejah), za kar uporabljamo e-komunikacijo z njim. 
 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19:54 uri. 
 
 
 
Zapisala:      predsednik Sveta staršev: 
Špela Prijatelj Pajkić Janez Krč 
namestnica predsednika Sveta staršev  
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