
 
     OŠ Matije Čopa Kranj,                                                    
     Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj                                         
 
         Kranj, 9. 3. 2020   
         številka: 900-2/2019/4 
 

 
ZAPISNIKA 2. SESTANKA SVETA STARŠEV 

V ŠOL. LETU 2019/20 

 

Z DNE 24. 2. 2020 S PRIČETKOM OB 18.00 V ZBORNICI ŠOLE 

 

Na sejo so bili vabljeni vsi predstavniki razredov v tem šolskem letu, v. d. ravnateljice 

in pomočnica v. d ravnateljice. 

 

Sejo je vodila Milena Čuden, v. d. ravnateljice. 

  

Prisotni: Žiga Bukovac, Sandra Bajde, Saša Matko, Anita Bećirović, Katarina Jakelj, 

Andreja Urbanc, Suzana Bajrović, Robert Prodan, Špela Brvar Bačič, Jasna Bevk, 

Mojca Juršič, Robert Zlatanov, Igor Vodnik, Simona Kodra (14 predstavnikov staršev) 

Opravičeno odsotna: Katarina Spasovska 

Odsotni: Mateja Marolt, Katja Abruč, Amela Bešković, Admir Memič, Lihtenger Olga 

Lučka, Anjana Pavlič, Tomaž Polšak (7 predstavnikov staršev) 

 

Prisotni tudi: Milena Čuden – v. d. ravnateljice in Mojca Erlah – pomočnica v. d. 

ravnateljice 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 1. sestanka sveta staršev v letu 2019/2020 

2. Poročilo o 1. ocenjevalnem obdobju 

3. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 

4. Investicije v letu 2020 

5. Poročanje predstavnikov staršev posameznih oddelkov o predlogih, ki so bili       

    oblikovani na roditeljskih sestankih 

6. Razno 

  



Ad1 

 

Pregled zapisnika 1. sestanka sveta staršev v letu 2019/2020 

 

Pomočnica v. d. ravnateljice je prebrala sklepe zapisnika 1. seje sveta staršev v 

šolskem letu 2019/2020. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

Sklep : Predstavniki staršev so zapisnik soglasno potrdili (14 glasov ZA).  

 

Ad2 

 

Poročilo o 1. ocenjevalnem obdobju 

 

V. d. ravnateljice je predstavila poročilo o uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju.  

 

 

 

Sklep: Starši so bili seznanjeni z uspehom učencev v prvem ocenjevalnem 

obdobju. 

 

Ad3 

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 

 

V. d. ravnateljice je povedala, da na poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2018/2019 ni bilo ne pripomb in ne vprašanj ( poslan po e pošti). 

 

Sklep: 

Starši so bili seznanjeni s poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2018/2019. 

 

Ad4 

Investicije v letu 2020 

V. d. ravnateljice je predstavila investicije v letu 2020. Izpostavila je ponovno potrebo 

po sanacije kuhinje, ki je bila pred leti že obnovljena, vendar je bilo delo površno in 

imamo velike probleme z zamakanjem. S strani inšpektorjev vsakič dobivamo 

opozorila, ker vlaga prodira v prostore za shranjevanje živil.  

 

 

Sklep: Starši so bili seznanjeni z investicijami za leto 2020. 

 

Ad5 

Poročanje predstavnikov staršev posameznih oddelkov o predlogih, ki so bili 

oblikovani na roditeljskih sestankih 



Predstavniki staršev posameznih razredov so poročali o pripombah in pohvalah 

staršev na roditeljskih sestankih.  

 

Sklep: 

V. d. ravnateljice se bo pogovorila z učitelji, ki so jih starši poimensko izpostavili. 

 

Ad6 

Razno 

V. d. ravnateljice je starše obvestila o: 

 zelo uspešno izvedenem veselem decembru, ki so ga tokrat prvič s pomočjo 

mentorjev organizirali nadarjeni učenci. Izkupiček, skoraj gre v šolski sklad za 

učilnico na prostem.  

 plesu, ki so ga na lastno pobudo organizirali in uspešno izpeljali učenci 8. b 

razreda.  

 intenzivnih prizadevanjih članov šolskega sklada, da bi uresničili dolgoletno željo, 

da bi učenci dobili učilnico na prostem.  

Zapisnik napisala:       

Mojca Erlah,         Robert Zlatanov, 

pomočnica v. d. ravnateljice                                         predsednika sveta staršev 


