Osnovna šola JAKOBA ALJAŽA
Tončka Dežmana 1
4000 KRANJ
Tel.: 04/280-15-10
Faks: 04/280-15-29
Internet: http://www.o-ja.kr.edus.si/
Svet staršev
Datum: 24. 9. 2019
ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev OŠ Jakoba Aljaža Kranj, ki je bila v torek, 24. 09. 2018, ob 18.
uri v učilnici biologije.
PRISOTNI:
Člani Sveta staršev: Rok Vrbica, Boštjan Kerbev, Dejan Ristić, Rok Bavdek,
Aleksander Štokelj, Maja Marinček, Tina Šturm, Karmen Šparovec Terekhov, Špela
Rus, Darja Boncelj, Brigita Fadul, Janja Pavšič, Simon Eler, Miloš Bajt, Ria Jagodic,
Tony Del Fabro, Boštjan Kovše in Dubravka Lojić.
DRUGI VABLJENI: ravnatelj šole, Jože Povšin.
ODSOTNI:
Člani Sveta staršev: Anja Adlešič, Miroslav Živković, Veronika Vesel Potočnik,
Sebastijan Tofaj, Sandra Preradović in Mateja Margeta.
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda 1. redne seje Sveta staršev in
poročilo o volitvah predstavnikov staršev v oddelkih ter potrditev njihovih
mandatov
2. Seznanitev predstavnikov staršev z novim Poslovnikom Sveta staršev
3. Izvolitev predsednika Sveta staršev ter njegovega namestnika
4. Potrditev Poslovnika
5. Razno
G. ravnatelj, Jože Povšin, je pozdravil nove člane Sveta staršev. Ob zaključku
mandata predsednika Sveta staršev g. Tonya Del Fabra, se je g. ravnatelj zahvalil g.
Del Fabru za uspešno vodenje Sveta staršev.
K točki 1
G. ravnatelj je ugotovil je, da je Svet staršev sklepčen. Navzoče je seznanil z
dnevnim redom. Ker na dnevni red ni bilo pripomb, je bil sprejet
sklep: Potrdi se dnevni red 1. seje Sveta staršev.
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Po poslovniku o delu Sveta staršev člane Sveta staršev volijo starši na roditeljskih
sestankih s tajnim ali javnim glasovanjem. Volitve predstavnikov staršev v Svet
staršev so bile že izvedene.
Ravnatelj je ugotovil, da so mandati verificirani in razglasil
sklep: Svet staršev v sestavi Rok Vrbica, Boštjan Kerbev, Dejan Ristić, Rok
Bavdek, Anja Adlešič, Aleksander Štokelj, Miroslav Živković, Veronika Vesel
Potočnik, Maja Marinček, Tina Šturm, Karmen Šparovec Terekhov, Sandra
Preradović, Špela Rus, Sebastijan Tofaj, Darja Boncelj, Brigita Fadul, Janja
Pavšič, Simon Eler, Miloš Rajt, Ria Jagodic, Tony Del Fabro, Mateja Margeta,
Boštjan Kovše in Dubravka Lojić, je imenovan.
G. ravnatelj je na pobudo staršev nekaj besed namenil realizaciji sklepov prejšnje
seje. Glede problema prezračevanja v razredih je omenil, da se bo predstavnik tima
za zdravo delovno okolje na šoli in mogoče tudi on sam v mesecu oktobru udeležil
predavanja na temo Kakovost zraka v notranjih prostorih.
Glede neprimernega prezračevanja je g. ravnatelj opozoril varnostnega inženirja, ki
je strokovno mnenje podal pristojnim na MOK in na Petrolu. Govoril je tudi z izvajalci,
ki so zatrdili, da so okna vgrajena v skladu s predpisi.
Ob večjih nalivih še vedno zamaka v ravnateljevi pisarni, v pisarni računovodje in pod
bazenom. Občina ima v načrtu zamenjavo školjke bazena, zanjo ima že pridobljen
predračun. Kupole v tehničnih učilnicah so bile že zamenjane za nova strešna okna
iz kaljenega stekla.
Glede plačevanja 1 € za nadstandard ravnatelj pove, da trenutno nimamo nobene
primerne rešitve.
K točki 2
G. ravnatelj je članom Sveta staršev poslal staro in prenovljeno verzijo Poslovnika o
delu Sveta staršev. Po novem Poslovniku v vsakem oddelku izvolijo samo
predstavnika staršev in ne več njegovega namestnika. Drugih bistvenih novosti v
novem Poslovniku ni zaslediti.
Člani Sveta staršev so v elektronski obliki prejeli tudi LDN za šol. leto 2019/20,
Poročilo o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto in prenovljena Pravila šolskega
reda.
Starši so povedali, da 28. člen Pravil šolskega reda navaja kot skrajni ukrep izrek
vzgojnega opomina. Nikjer pa ni zapisano, kako se v primeru morebitnega izreka
opomina učencu postopa kasneje. O vsebini tega člena bomo razpravljali tudi na seji
Sveta šole.
G. ravnatelj pove, da so v praksi po izreku vzgojnega opomina učencu nadaljnji
ukrepi običajno nepotrebni. Spomni se samo enega primera pred leti, ko smo nekega
učenca morali prešolati.
G. ravnatelj je še povedal, da nadaljnje postopke obravnavajo drugi akti šole, npr.
Vzgojni načrt šole in Hišni red.
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Starši so omenili, da na spletni strani šole ni obrazca za perspektivnega športnika oz.
kulturnika. Ravnatelj pove, da se mu zdi, da je obrazec že objavljen na spletni strani
šole, bo pa naslednji dan zadevo preveril. Pravilnik o statusu športnika oz. kulturnika
se bo obravnaval in sprejemal na jutranjem sestanku učiteljskega zbora v petek, 27.
9. 2019.
K točki 3
G. ravnatelj je predlagal volitve za novega predsednika in namestnika predsednika
Sveta staršev. Starši so za predsednika predlagali g. Boštjana Kovšeta, ki je že nekaj
let član Sveta staršev.
Sklep: Člani Sveta staršev soglasno potrdijo g. Boštjana Kovšeta za novega
predsednika Sveta staršev.
Za namestnika predsednika Sveta staršev je bil predlagan g. Tony Del Fabro.
Sklep: Člani Sveta staršev soglasno potrdijo g. Tonya Del Fabra za namestnika
predsednika Sveta staršev.
K točki 4
Sklep: Člani Sveta staršev soglasno potrjujejo sprejem novega Poslovnika o
delu Sveta staršev.
K točki 5
G. Boštjan Kovše je podal odstopno izjavo za člana Šolskega sklada. Ker se je ena
članica Šolskega sklada z družino preselila v drug šolski okoliš, so starši predlagali
izvolitev dveh novih članov Šolskega sklada, go. Tino Šturm in g. Boštjana Kerbeva.
Sklep: Člani Sveta staršev soglasno potrdijo go. Tino Šturm in g. Boštjana
Kerbeva za nova člana Šolskega sklada.
Starši so prosili za pojasnilo na osip števila učencev v prehodu iz šestega v sedmi
razred. Ravnatelj je razložil, da je prehod iz razredne stopnje na predmetno težek,
da na osip vpliva več dejavnikov, je pa poudaril, da je bil v letošnjem letu osip manjši
kot lani. Če primerjamo statistiko vseh šestih razredov skupaj z drugimi generacijami,
lahko ugotovimo v šestem razredu najvišji upad števila učencev, če pa primerjamo
posamezne razrede, pa je upad števila učencev v enem izmed četrtih razredov višji
kot v enem izmed šestih razredov.
Starši so pripomnili, da učenci še vedno nimajo dovolj časa za zaužitje obroka pred
udeležbo na interesnih in drugih dejavnostih šole.
G. ravnatelj je povedal, da so bile že narejene nekatere izboljšave v povezavi s
časom kosila in izvedbo dejavnosti, saj v letošnjem šolskem letu uvajamo nov
program RAP, ki je namenjen vsem učencem za njihovo boljše počutje in zdravje ter
njihovo boljšo psihofizično kondicijo. Projekt RAP trenutno deluje v polnem obsegu
na 14 šolah, pri nas bo letos zaživel v delnem obsegu in upa, da projekt postane
stalnica na šoli.
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Na časovno stisko v času kosil pa vpliva tudi čakalna vrsta na razdelilni liniji v šolski
kuhinji, na kar pa ne moremo dosti vplivati.

Starši so omenili, da se je zgodilo, da je pri razdeljevanju kosil za nekaj učencev
določene hrane zmanjkalo in so jo v kuhinji nadomestili z drugo hrano. Pritožili so se
tudi, da je hrana včasih hladna. Ravnatelj pove, naj ta vprašanja naslovijo na šolsko
Komisijo za prehrano.
Pove tudi, da je bila v preteklosti za starše izvedena anketa o prehrani na šoli, prejeli
pa smo samo 12 odgovorov staršev.
Starši pripomnijo, da v sanitarijah včasih zmanjka WC papirja. G. ravnatelj pove, da
smo v nekatere WC-je namestili sušilnike za roke. Papir zamenjujejo čistilke, ki delajo
popoldan. V zvezi s tem pa je potrebno več storiti na ozaveščenosti otrok, na
preventivi, kar pa je naloga staršev doma in tema za roditeljske sestanke.
Sejo smo zaključili ob 19.25.

Zapisnikarica:
Marjeta Ferlan

Predsednik Sveta staršev:
Boštjan Kovše

