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ZAPISNIK 
 
1.  redne seje Sveta staršev OŠ Simona Jenka Kranj v š.l. 2019/2020, ki je bila v 
sredo, 25.9.2019, ob 18.00 uri v zbornici matične šole OŠ Simona Jenka. 
 
Prisotnih članov Sveta staršev: glej seznam prisotnih (priloga zapisnika št. 1) 
Prisotnih predstavnikov šole:10 
 
 
Ravnatelj, g. Rudolf Planinšek, je pozdravil vse prisotne starše in predstavnike šole. 
Ugotovil je , da je seja sklepčna (48 prisotnih predstavnikov staršev od 57). G. 
ravnatelj je vodil celotno 1. sejo. Naslednjo sejo skliče na tej seji izvoljeni predsednik 
Sveta staršev. Pri  4. točki dnevnega reda je predlagal dopolnitev točke in sicer 
Poročilo o delu Šolskega sklada in izvolitev novih predstavnikov. 
 
Za zapisničarko je bila predlagana in potrjena ga. Irena Hudobivnik – vodja šolske 
prehrane na šoli. 
 
Na predlagani dnevni red z dopolnitvijo 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 2019/2020 
3. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta staršev za šolsko leto  
 2018/2019 in pregled realizacije sklepov 
4. Poročilo o delu Šolskega sklada 
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 
6. Pobude predlogi, vprašanja  
 
 
1. Poročilo o volitvah  predstavnikov v Svet staršev šole in sklep o 
konstituiranju Sveta staršev šole 
 
Vsi razredi so določili predstavnika staršev in namestnika. 
 
Sklep št.1: Svet staršev šole je konstituiran. 
 
 
2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev šole za šolsko leto 
2019/2020 
 
G. ravnatelj je opravičil odsotnost lanskoletnega predsednika Sveta staršev  g. 
Janeza Krča in posredoval informacijo o njegovi ponovni kandidaturi, v primeru, če 
se ne javi nihče drug. 
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Sklep št.2: Janez Krč je bil soglasno izvoljen za predsednika Sveta staršev za 
šolsko leto 2019 /2020. Za njegovega namestnika je bil soglasno izvoljen g. 
mag. Tomaž Štefe (zaradi odsotnosti predlagan s strani namestnika oddelčne 
skupnosti). 
 
 
3. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta staršev za šolsko leto 
2018/2019in pregled realizacije sklepov 
 
G. ravnatelj je predstavil pomembnejše sklepe 3. redne seje Sveta staršev za šolsko 
leto 2018/19. 
 
Sklep št. 3: Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev za šolsko leto 2018/2019 je bil 
soglasno potrjen. 
 
 
4. Poročilo o delu Šolskega sklada- izvolitev novih predstavnikov 
 
Poročilo o delu šolskega sklada v šolskem letu 2018/2019 je podala ga. Tina Mohar- 
poročilo je priloga zapisnika št. 2. 
Zahvalila se je vsem članom sklada, ki so uspešno delovali v lanskem šolskem letu.  
Sklad je namenjen zbiranju denarja. Sklad je uspešno posloval, preko donacij 
staršev ob začetku šolskega leta, mesečno tudi po položnicah ter od prispevka od 
dohodnine- 0,5 %. Obrazce so posredovali staršem pred novoletnimi prazniki. 
Sredstva  se zbirajo tudi  preko zbiralne akcije  papirja ter  organizacije  novoletnega 
bazarja . 
Cilj Šolskega sklada v preteklem šolskem letu je bil  na pobudo šole nakup učnih 
pripomočkov, športne opreme, garderobnih omaric, publikacije, ki so namenjene 
vsem učencem šole. 
Ta sistem se je pokazal v lanskem šolskem letu kot zelo dober in zato naj šola 
predlaga kaj potrebuje in se ta začrtana pot nadaljuje. Sredstva so bila namenjena 
vsem učencem za boljšo kvaliteto dela. Imajo tudi svojo spletno stran, dobili so se na 
3 rednih sejah , drugače so imeli korespondenčne seje. 
Predstavniki Šolskega sklada so opozorili , da se po zakonodaji prejeta sredstva 
obravnavajo kot darilo, za katere se kot druge dohodke obračunava dohodnina 25 % 
od davčne osnove, ko je presežena določena meja 84 € letno. 
.  
Obdavčitev se upošteva na otroka, ne na starša. Izpostavili so tudi, da je inšpekcija 
naročila šoli oz. šolskemu skladu, da lahko le manjši del sredstev nameni učencem 
iz socialno šibkejših družin. Večina denarja se mora nameniti za druge stvari. Zato je  
šola predlagala šolskemu skladu, da nameni  finančna sredstva za sofinanciranje 
ene izbrane dejavnosti za vse učence naše šole v dogovoru z vodstvom šole. 
NOVOST: Starši ne vlagajo več vlog oz. prošenj za subvencioniranje dni  
dejavnosti. 
 
 



OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ 
Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj,  

tel: 04/255 97 00, fax: 04/255 97 10, o-sjkranj.kr@guest.arnes.si 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 

G. ravnatelj je pozval k predlaganju kandidatov za Šolski sklad -  novo članstvo za 
naslednji mandat (2 leti). 
 
V Šolskem skladu so 4 člani predstavniki šole in 3 člani iz vrst Sveta staršev. 
 
Predlagani kandidatki s strani staršev šolskih otrok sta ga Špela Berčič in ga. 
Barbara Rezman- Sindičič, za predstavnico staršev otrok iz vrtca pa ga. Alja 
Trampuš- Šeruga. 
 
G. ravnatelj je prosil go. Tino Mohor, predsednico iz prejšnjega mandata, za pomoč 
pri začetku delovanja Sklada v novi sestavi. 
  
G. ravnatelj je poudaril dobro delo prejšnjega Šolskega sklada. 
 
Sklep št. 4: Predlagani predstavniki staršev in učiteljev– Barbara  Rezman- 
Sindičič, Špela Berčič, Alja Trampuš Šeruga, Mateja Rogelj, Ana Križnar, Miha 
Škrlj in Jakob Zenjilovski  so bili soglasno potrjeni za članstvo v Šolskem 
skladu za naslednje mandatno obdobje dveh let. 
 
Sklep št. 5: Prvi sestanek Šolskega sklada skliče ravnatelj. 
 
 
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 
 
G. ravnatelj  je predstavil  letni delovni načrt (LDN) za šolsko leto 2019/2020. To je 
pomemben dokument tudi za starše. Predstavitev je temeljila na gradivu, ki je bilo 
poslano predstavnikom Sveta staršev skupaj z vabilom za sejo. LDN bo po potrditvi 
objavljen na spletni strani šole. 
Glavni poudarki: 

 Šola se vsako leto širi. V šolskem letu 2019/2020 je vpisanih 1245 otrok  v 57 
oddelkih šole in 85 otrok v dveh enotah vrtca pri šoli. 

 V šoli je zaposlenih 159 delavcev, od 124  strokovnih delavcev in 35 
sodelavcev tehničnega kadra. 

 Predmetnik ostaja nespremenjen. 
 Šolski koledar brez delovnih sobot, 3. januar učenci nimajo pouka, so prosti. 
 Ocenjevalna obdobja. 1.9.2019  - 31. 1. 2020 

                                    1.2.2020 -24.6. 2020- devetošolci 15.6. 2020. 
 Šola je ena največjih v Sloveniji in z eno izmed največjih podružnic – Pš 

Center. 
 Število otrok znotraj razredov se povečuje - trenutni normativ 28 otrok. 
 Pričetek prenove na PŠ Center - 3 razredi s PŠ Center – 3.,4. in 5. razred -  

premeščeni na SEGSŠ ŠC Kranj (bivša Gradbena šola)za eno šolsko leto. 
 Ministrstvo je omejilo z normativi izbirne predmete in neobvezne izbirne 

predmete. 
 Nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu- SLO, MAT , ANG, dodatni za 

9. razred  BIO. 
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 Dnevi dejavnosti – 15 dni v letu vsak razred – 5 ur na dan neke načrtovane 
dejavnosti. 

 Dnevi dejavnosti tudi na enotah PŠ Goriče, Trstenik , Primskovo, Center- 
vključevanje okolja, kjer se nahaja šola – KS, Gasilci, … 

 Stiki med šolo in starši - pogovorne ure 1x tedensko, vsak drugi torek in 
četrtek v mesecu skupne govorilne ure popoldne od 17.00- 19.00. Takrat je 
prisotno in dosegljivo tudi vodstvo šole in predsednik Sveta staršev. 

 Šolski projekti 
 Ekskurzije , nadstandardi  

Avstrija- Minimundus nemščina- 5. razredi- okoli 55 €. 
Živalski vrtovi- biologija 7. razred-okoli 60-70 €. 
Dunaj- nemščina- izbirni predmet 2 dni- okoli 200 €. 
Zaključni izlet. 
London- 4 dni- 28.9.2019- okoli 500 €. 
Smučanje v tujini- 1 dan- okoli 40 €. 

 Šolska knjižnica - težave na Centru in v Šolskem centru- dogovor za obisk na 
PŠ Center 

 Razširjeni programi - jutranje varstvo – 1. razred  obvezno, ostali s prošnjo, 
OPB, individualna pomoč. 

 Nadarjeni. 
 Tabori, šole v naravi. 

Sprememba finančnega stroška za tabor Piran -  učenci gredo čez vikend v 
mesecu aprilu 2020. 

 Prehrana: zajtrk, dop. malica, kosilo , pop. malica, 3., 4. in 5.  razred PŠ 
Center v Šolskem centru Kranj - začasno Sodexo- sodelovanje z vodjo šolske 
prehrane za kosilo, malice pripravlja centralna kuhinja. 
Ga. Hudobivnik je predstavila analizo ankete, ki so jo reševali učenci 6. 
razredov v šolskem letu 2018/19- priloga zapisnika št. 3. 
 

 
 
6. Pobude predlogi, vprašanja 
 
Vprašanje: Kaj se lahko naredi, da bi tujci imeli več znanja slovenščine ob vstopu v 
šolo? 
 
Ravnatelj-  problem tega je treba rešiti na sistemski ravni, naša Svetovalna služba 
preveri znanje slovenščine in matematike in če ni na zahtevani ravni, uvrsti  otroka v 
razred nižje. Otroci, ki pridejo iz tujine so praviloma pri nas eno leto neocenjeni, tam 
kjer je napredek, so lahko že ocene. 
 
Vprašanje: Zakaj ni gorniške šole v 9. razredu? 
 
Ravnatelj - premalo prijav v anketi, učenci manj hodijo v gore, problem sobote , 
nedelje. 
 
Vprašanje: Zakaj ni dodatka pri obrokih v 8. razredu? 
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Dodatek jedi, učenci dobijo po normativih, dodatki so možni le ob koncu 
razdeljevanja obrokov in ne le tisto, kar je dobro - npr. palačinke , marelični cmoki, 
lahko bi dobil dodatek enolončnice.  
V kuhinji vemo, kaj imajo učenci zelo radi - testenine, zrezki in se tako ali tako 
pripravi malo več, ne pa še za en obrok več. 
 
Vprašanje : Odjava  prehrane? 
Možna je še zmeraj po e-asistentu oz. klic na številko 04/25-59-713- Žumer Mateja, 
ali na prehranski spletni strani, ponedeljek- petek od 7:00-8:00 za naslednji dan. 
 
Vprašanje:  Ali lahko dobijo učenci posodobljeno berilo za slovenščino 7. razred- v 
starih berilih ni vseh besedil? 
 
G. ravnatelj je obljubil, da se bo pozanimal o tej zadevi. 
 
Vprašanje: Kdaj bo na voljo šolska publikacija? 
 
Publikacija je že v tisku, pomočnica ravnatelja ga. Urbiha je obljubila, da bo v 
mesecu oktobru 2019. 
 
Vprašanje:  kako se je rešila problematika križišča na Cesti Staneta Žagarja od 
Primskovega do mesta?  
 
G. Čehovin predstavnik MO Kranj in hkrati član Sveta staršev je zagotovil, da bo rdeč 
pas označeval kolesarski prehod, označena bo tudi polna zebra na eni strani.  S 
strani MO Kranj je narejena študija o časovnem zamiku semaforjev  za varni prehod 
peščev in kolesarjev čez često. Dali bodo še tablo, predlagajo še utripajoči semafor 
za boljšo varnost otrok. 
1. ukrep je svetleča tabla – pešci in kolesarji. 
2. ukrep naj bi bil preventivno 15 s utripajoči semafor v času od 7.45 – 8.30. 
3. ukrep je povezava s Policijo Kranj- policaji bodo otroke obiskali v razredu - prvi 
obisk 2. oktobra 2019 in spregovorili o varni poti do šole in iz nje. 
 
G. ravnatelj pa je poudaril , da bi nekje poiskali prostovoljce, ki bi v kritičnem času 
prihoda otrok v šolo stali ob cesti na kritičnih  mestih. 
 
Vprašanje: Kaj je s pločnikom na Jelenčevi ulici za pešce? 
 
MO Kranj je v fazi zamenjav zemljišč in pogovorov z lastniki zemljišč. 
 
Vprašanje: Kako je s tečajem  plavanja za 3. razrede? 
 
20 urni tečaj plavanja naj bi bil izveden v enem kosu v sklopu sestavnega dela 105 ur 
športne vzgoje. 
 
Vprašanje:  Ali se lahko zagotovi boljša higiena deljenje hrane pri malici- higiena rok 
učencev rediteljev? 
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Vodja šolske prehrane obvesti razrednike o razgovoru na oddelčnih skupnostih o 
umivanju rok pred deljenjem malice. 
 
Vprašanje:Kako je z  avtobusnim prevozom Letence – Goriče? 
 
G. Švabič bo posredoval vse nepravilnosti v zvezi z avtobusnim ponudnikom, ko 
pridobi  konkretne pisne informacije. 
Vprašanje: Ali lahko čakajoči vozači, ko pridejo v šolo z jutranjim avtobusom, pouk 
imajo pa 9.05, počakajo v šoli? 
 
Ti učenci čakajo pred učilnico zgodovine na kavčih in ne smejo motiti pouka v 
učilnici. 
 
Mnenje: Daljša odsotnost učiteljice za matematiko- strah pred manjšim znanjem v 
nadaljevanju šolanja- 9. Razred. 
 
Šola je poskrbela za ustrezno strokovno nadomeščanje. 
 
Mnenje: Garderobne omarice so pri učencih 3. razreda na matični šoli razporejene v 
dveh nadstropjih. 
 
G. ravnatelj je opozoril, da ni bilo druge možnosti . 
 
 
 
G. ravnatelj se je zahvalil za dobro sodelovanje s Svetom staršev v preteklem 
šolskem letu. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                   Ravnatelj: Predsednik Sveta staršev: 
Irena Hudobivnik                 Rudolf Planinšek Janez Krč 
  


