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Z A P I S N I K 
 
 
3. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Simona Jenka Kranj v šolskem letu 
2019/2020, ki je potekala dne 4. 6. 2020, ob 18. uri po video konferenci. 
 
Število prisotnih članov Sveta staršev: 36 od 57 
Število prisotnih predstavnikov šole: 3 
(seznam prisotnih je priloga zapisnika – seznam iz zaslona video konference) 
 
 
 
Predsednik Sveta staršev je pozdravil vse prisotne. Glede na število prisotnih 
predstavnic in predstavnikov staršev (36 od 57) je ugotovil, da je seja sklepčna.  
 
Za zapisnikarja je bil imenovan in s strani Sveta potrjen g. Dejan Bogataj (namestnik 
predstavnika 1.B). 
 
Na predlagani dnevni red, ki je naveden spodaj, ni bilo pripomb. 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta staršev. 
2. Pregled realizacije sklepov 2. redne seje. 
3. Delovni zvezki za šolsko leto 2019-2020. 
4. Spremembe Poslovnika o delovanju Sveta staršev. 
5. Pomembnejše informacije s strani šole in/ali predstavnikov staršev v 

organih šole. 
6. Razno (vnaprej posredovana vprašanja in konstruktivni predlogi 

staršev). 
 
V preteklih treh mesecih smo bili vsi v posebni situaciji zaradi epidemije koronavirusa 
(COVID-19), ki je zahtevala izvedbo šole na daljavo. Zato je pred obravnavo rednih 
točk dnevnega reda predsednik dal besedo g. ravnatelju, da na kratko oriše situacijo. 
Ravnatelj je pojasnil, da je po njegovem mnenju šola delovala uspešno, tako na 
račun aktivnosti učiteljev, kot tudi velikega sodelovanja staršev, zahvala gre vsem 
vključenim.  
 
Svet staršev je v situaciji pomagal z zbiranjem mnenj predstavnikov in namestnikov 
staršev o šoli na daljavo (zbrano in posredovano šoli v preučitev konec aprila). 
Sodelovali smo tudi pri zbiranju in doniranju računalnikov učencem na domu.  
 
Nadaljevanje seje je potekalo po točkah dnevnega reda. 
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1. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta staršev 
 
Predsednik se je zahvalil za prispele popravke osnutka zapisnika 2. redne seje z dne 
4.3.2020. Nadaljnjih pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
SKLEP 1: Zapisnik 2. redne seje OŠ Simona Jenka 2019-2020 je soglasno potrjen. 
 
 
2. Pregled realizacije sklepov 2. redne seje 
 
Sklepi 2. redne seje so bili realizirani, odprte pa so ostale še naslednje stvari, ki se 
upoštevajo v prihodnje:: 

- Nadometni grelniki vode za zagotavljanje tople vode v razredih matične šole in 
nekaterih razredih PŠ Center še niso montirani Ravnatelj je pojasnil, da se 
trudijo, da bi bilo to urejeno do konca šolskega leta. Predsednik Sveta staršev 
je pojasnil, da je umivanje rok postalo od letošnjega leta zaradi koronavirusa 
še toliko bolj pomembno. 

- Usklajenost terminov roditeljskih sestankov: vodstvo šole ponovno pogleda, če 
se da še bolj uskladiti termine roditeljskih sestankov, tudi med podružničnimi 
šolami in matični šolo ter PŠ Center. 

- Možnost odjave hrane še isto jutro: šola bo preverila, če je možno, da se 
obračuna le del obroka, če se sporoči zjutraj, da je otrok zbolel. 

 
3. Delovni zvezki za šolsko leto 2019-2020 
 
Predsednik sveta staršev in ravnatelj sta pojasnila predloge sprememb delovnih 
zvezkov, kot izhaja iz priloženih »Predlogov delovnih zvezkov za šolsko leto 
2020/2021«. Posebnosti glede na lansko leto so:  

- v š.l. 2020/2021 delovne zvezke (DZ) za 3. razred plača šola oziroma 
ministrstvo in ne več starši, kot za letošnje leto. 

- v 6., 8. in 9. razredu se trije DZ nadomestijo z novejšimi, 
- v 9. razredu se uvaja nov DZ za matematiko, kot nadaljevanje DZ iz 6.-8. 

razreda, ki so jih učenci že uporabljali. 
Predlagana skupna nabavna cena DZ, ki jo za š.l. 2020/2021 plačamo starši, znaša 
499,46 EUR. Skupna nabavna cena DZ, ki smo je za š.l. 2019/2020 plačali starši, je 
znašala 513,71 EUR. Manjši znesek je zaradi zgoraj omenjene spremembe glede 
plačila DZ za 3. razred. Sicer bi bila cena višja za približno 20 EUR na račun na novo 
predlaganega DZ za matematiko v 9. razredu.  
Nekateri predstavniki staršev so izrazili pomisleke v zvezi s ceno delovnih zvezkov, ki 
glede na podatke v priloženem in predstavljenem dokumentu v nekaterih razredih 
opazno presegajo povprečno ceno slovenskih šol. Ravnatelj je ponudil možnost, da 
za naslednje leto zbere cene DZ iz okoliških šol. Meni, da naša šola ne izstopa 
navzgor. Predstavnica staršev je podala pomisleke glede DZ, ki se ne nanašajo na 
predmete kot so slovenščina, matematika in tuji jezik. Po njenem mnenju bi morali 
omejiti ceno na posamezen razred, kot naj bi imeli na OŠ Stražišče. Nadalje je bil s 
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strani enega izmed predstavnikov podan pomislek glede (ne)uporabe kupljenih DZ 
pri nekaterih učiteljih. Predsednik Sveta je med razpravo dodal, da misli, da učitelji 
vseeno dvakrat premislijo preden dodajo kakšen nov DZ v seznam. Ravnatelj je 
pojasnil, da je potrebno upoštevati tudi strokovni vidik, ki ga določijo aktivi za 
posamezne predmete. Pri novo vpeljanih DZ na koncu leta ocenijo njihovo 
uporabnost, zgodilo se je že, da so glede na izkušnje določene DZ ukinili.  
 
Izvedeno je bilo glasovanje za potrditev skupne nabavne cene vezane na predlagani 
seznam DZ. Izid glasovanja: 

- PROTI: 2 prisotna; 
- VZDRŽANI: 4 prisotni; 
- ZA: preostali prisotni (30). 

 
Predlog sprejetega seznama delovnih zvezkov s povzetkom je priloga tega 
dokumenta. 
 
SKLEP 2: Svet staršev glede na izid glasovanja potrjuje skupno nabavno ceno v 
vrednosti 499,46 €, ki se veže na delovne zvezke od 4. do vključno 9. razreda za 
šolsko leto 2020/2021. 
 
4. Spremembe Poslovnika o delu Sveta staršev 
 
Predsednik Sveta staršev je pojasnil, da je bil prvi Poslovnik o delu Sveta staršev OŠ 
Simona Jenka sprejet leta 2015, na pobudo takratne predsednice Sveta Mojce Aniye 
Dežman. Z uveljavitvijo predpisov o varovanju osebnih podatkov (GDPR) je bilo 
smiselno pregledati in dopolniti obstoječe besedilo Poslovnika. V zvezi s tem je 
besedilo pregledala in dopolnila pooblaščenka za varovanje osebnih podatkov za OŠ 
Simona Jenka. Istočasno so bili pozvani vsi člani Sveta, da dajo svoje opombe in 
morebitne dopolnitve Poslovnika. S strani predsednika je bilo podanih nekaj 
sprememb in izboljšav, ki pa niso vsebinske. Besedilo Poslovnika z označenimi 
spremembami je priloga tega dokumenta. 
 
Izvedeno je bilo glasovanje za potrditev sprememb Poslovnika z naslednjim izidom: 

- PROTI: 0 prisotnih; 
- VZDRŽANI: 0 prisotnih; 
- ZA: preostali prisotni (36). 

 
SKLEP 3: Spremembe Poslovnika o delu Sveta staršev so bile soglasno potrjene in 
sprejete. 
 
Končna verzija Poslovnika bo objavljena na spletni strani šole. 
 
5. Pomembnejše informacije s strani šole in/ali predstavnikov staršev v 
organih šole. 
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Ravnatelj je seznanil prisotne z nadstandardnim programom v letu 2020/2021, med 
drugim premaknitev šole v naravi glede na situacijo, preostalo ostaja enako kot do 
sedaj. Vse informacije bodo objavljene na spletni strani šole. V nadaljevanju 
podajamo povzetek: 
 

EKSKURZIJE, NADSTANDARDNI PROGRAMI 

 RAZRED KDAJ? KAM? 

PREDVIDENA 
CENA (glede na 

število prijav) VODJA 

 
6.do9.razred 

23.1.2021 
Avstrija 50 €/na osebo Dušanka 

Jazbec 

 
8. in 9. 
razred September 2020 

Gorniški tabot 125€/na osebo 
Robert 
Kukovič 

 

6. razred – 
NIP 

Nemščina 
Maj 2021 

Avstrija – 
tovarna 

čokolade 
70 €/na osebo Darja Mur 

 

5. razred – 
NIP 

Nemščina 

Oktober 2020 ali 
junij 2021 

Avstrija – 
Minimundus 

45€/na osebo Darja Mur 

 
7. razred Junij 2021 

živalski vrtovi na 
avstrijskem 
Koroškem 

70 €/na osebo Vilma Cunk 

 

7., 8., 9. 
razred – 

OIP 
Nemščina 

April 2021 Dunaj (2 dni) 200€/osebo 
Jakob 

Zenjilovski 

 
9. razredi Junij 2021 Končni izlet 

Glede na 
lokacijo/ponudbo 

razredniki 

 8., 9. razred 
September/oktober 

2021 Irska 600€ Špela Bešter 
 
 
Tabori in šola v naravi   
 
razred kraj Št. 

Izmen/dni 

čas vodja 

vrtec Pineta 1/5 dni Junij 2021 Darja Hočevar 

vrtec Pokljuka 1/3 dni Februar/marec 2021 Mateja Golc 

2.razerd CŠOD 2/3 dni  Nina Primožič 
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Čebelica 

4.razred Pineta 2/5 dni 8. – 12. junij 2021 

15. – 19. junij 2021 

 

Jana Sivec 

5.razred Krvavec 2/5 dni  Robert Kukovič 

6.razred Marindol 3/4 dni 7. – 10. september 2021 

10. - 13. september 2021 

13. – 16. september 2021 

Klemen Markelj 

8.razred Likovni tabor 

Piran 

3/4 dni 14. – 17. april 2021 

17. – 20. april 2021 

20. – 23. april 2021 

 

 
 
6. Razno (vnaprej posredovana vprašanja in konstruktivni predlogi staršev) 
 
6.1 Starši imajo pomisleke, da se bodo po povratku otrok v šolo skušalo pridobiti vse 
ocene za nazaj.  
O: Ravnatelj pojasnjuje, da je junij namenjen predvsem popravljanju nezadostnih 
ocen in izboljševanju ocen, preostale ocene so že bile v veliki meri pridobljene. Skrb 
je odveč. 
 
 
6.2 V zvezi s kolesarskimi izpiti je bila podana informacija s strani ravnatelja, da se 
na nekaterih PŠ že izvajajo. Učenci šol, ki ne bodo uspele izvesti izpita v juniju, ga 
bodo opravljali v septembru. 
 
6.3 Glede zbiralne akcije papirja bo le ta potekala v naslednjem tednu, razen na PŠ 
Center. Na PŠ Center bodo starši obveščeni, da se vozi papir v zabojnik na matično 
šolo. Za starše, ki nimajo te možnosti, bo prevoz papirja do matične šole uredil 
hišnik. 
 
6.4 Izpostavljen je bil problem uši (v Goričah). Ker učitelji ne smejo pregledovati 
lasišča je bil podan predlog, da starši damo dovoljenje v zvezi s tem.  
O: Ravnatelj je kot možnost rešitve pojasnil, da se informacije v zvezi s tem redno 
objavljajo, da lahko starši ukrepajo. Podan je bil predlog predstavnice staršev, da se 
organizira predavanje strokovnjaka v zvezi s tem. Na PŠ Goriče pa so se o problemu 
že pogovorili. 
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6.5 Predsednik Sveta staršev je predlagal, da se pri oblikovanju plana šole na 
daljavo (morebitna ponovitev) povabi k sodelovanju oz. prispevanju mnenj tudi Svet 
staršev. 
 
Ravnatelj se je zahvalil staršem za sodelovanje pri izvajanju šole na daljavo. 
Predsednik Sveta staršev pa šoli, učiteljicam in učiteljem za hitro prilagoditev na 
izredne razmere in dobro opravljeno delo. 
 
Predsednik se je zahvalil vsem članom Sveta staršev za sodelovanje v tem šolskem 
letu in jim zaželel lepo poletje.  
 
Seja je bila zaključena ob 19:43. 
 
 
Priloge: 

- seznam prisotnih 
- predlog delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021. 

 
 
Zapisal:  
 
 
Dejan Bogataj  Janez Krč 
 predsednik Sveta staršev OŠ SJ 
 
 
Kranj, 15.6.2020 


