
 
     OŠ Matije Čopa Kranj,                                                    
     Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj                                         
 
         Kranj, 1. 6. 2020   
         številka: 900-2/2019/7 
 

 
ZAPISNIKA 3. SESTANKA SVETA STARŠEV 

V ŠOL. LETU 2019/20 

 

Z DNE 28. 5. 2020 S PRIČETKOM OB 18.00 V TELOVADNICI ŠOLE IN ZBORNICI 

ŠOLE 

 

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

in pomočnica v. d ravnateljice. 

 

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

  

Prisotni: Žiga Bukovac, Sandra Bajde, Saša Matko, Katarina Jakelj, Amela Bešković, 

Andreja Urbanc, Suzana Bajrović, Špela Brvar Bačič, Jasna Bevk, Katarina 

Spasovska, Anjana Pavlič, Tomaž Polšak, Robert Zlatanov, Igor Vodnik, (14 

predstavnikov staršev) 

Opravičeno odsoten: Robert Prodan 

Odsotni: Anita Bećirović, Mateja Marolt, Katja Abruč, Admir Memič, Lihtenger Olga 

Lučka, Mojca Juršič, Simona Kodra (7 predstavnikov staršev) 

 

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

ravnateljice 

 

DNEVNI RED: 

1. Predstavitev kandidatk za imenovanje ravnateljice 

2. Pregled zapisnika 2. sestanka sveta staršev v letu 2019/2020 

3. Soglasje k nabavni ceni učbeniškega gradiva za šolsko leto 2020/2021 

4. Zaključek mandata članom staršev v Svetu zavoda OŠ Matije Čopa Kranj 

5. Oblikovanje mnenja sveta staršev o kandidatkah za ravnateljico 

6. Razno 

 



Ad1 

V telovadnici šole je potekala predstavitev kandidatk za imenovanje ravnateljice. 

Prisotni so bili predstavniki staršev, svet zavoda in učiteljski zbor.  

Svoje vizije za ravnateljico OŠ Matije Čopa Kranj so predstavile ge. Lucija  Rakovec, 

Kristina Zupančič in Nataša Durjava. Po predstavitvi so vse kandidatke odgovarjale 

na vprašanja prisotnih. 

 

Sklep:  

Prisotni smo bili seznanjeni s predstavitvami za ravnateljico OŠ Matije Čopa 

Kranj.  

 

 

Ad2 

Pregled zapisnika 2. sestanka sveta staršev v letu 2019/2020 

 

Pomočnica v. d. ravnateljice je prebrala sklepe zapisnika 2. seje sveta staršev v 

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

 

Sklep :  

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

 

 

Ad3 

Soglasje k nabavni ceni učbeniškega gradiva za šolsko leto 2020/2021 

V. d. ravnateljice je predstavila seznam delovnih zvezkov za prihodnje leto, ki so ga 
predlagali učitelji. 
 
Sklep:  
Skladno s 5. točko 12. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. L. 
RS št. 27/17) Svet staršev v celoti ( 14 glasov za) podaja soglasje k skupni 
nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učbeniških gradiv za posamezni 
razred, in sicer: 

 za prvi razred: stroški države 

 za drugi razred: strošek države 

 za tretji razred:  strošek države 

 za četrti razred: 70,50 € 

 za peti razred: 73,50 € 

 za šesti razred: 69,90 € 

 za sedmi razred: 62,50 € 

MAGNET 1-  DZ za nemški jezik- izbirni predmet, 15,80 € 

 za osmi razred: 78,40 € 

MAGNET 2-  DZ za nemški jezik - izbirni predmet, 15,80 € 



 za deveti razred: 65,40 € 

MAGNET 3-  DZ za nemški jezik- izbirni predmet , 15,80 € 

 
 

Ad4 

Zaključek mandata članom staršev v Svetu zavoda OŠ Matije Čopa Kranj 

 

Predstavnikom staršev, ki so bili člani sveta zavoda, v letošnjem letu (28. 6. 2020) 

poteče mandat. Člani sveta staršev so izvoliti tri nove predstavnike staršev. 

 

Sklep: Novi predstavniki staršev v svetu zavoda so: Suzana Bajrović, Tomaž 

Polšak, Robert Zlatanov. 

 

 

 

Ad5 

Oblikovanje mnenja sveta staršev o kandidatkah za ravnateljico. 

Člani sveta staršev so oblikovali mnenje o posameznih kandidatki za ravnateljico 

šole. 

Starši smo se strinjali, da se mora kandidat zavedati velike odgovornosti, ki jo mesto 
ravnatelja prinaša. Vzpostaviti bo moral usklajeno in uravnoteženo delovanje v korist 
učencev, zaposlenih in seveda tudi staršev. Ustvariti bo moral ustrezne delovne pogoje 
za učitelje in inovativno ter prijetno okolje za vse učence, šolo pa voditi z zgledom. Ker 
se trenutno šolsko leto izteka pod vodstvom v.d., na katerega ni bilo konkretnih 
pripomb, je večina staršev mnenja, da bi bilo koristno, da se najde trajnejša rešitev z 
izvolitvijo ravnateljice za mandat petih let. 
 
  

Ad6 

Razno 

Pod točko razno ni bilo vprašanj oz. pripomb.  

 

Zapisnik napisala:       

Mojca Erlah,        Robert Zlatanov, 

pomočnica v. d. ravnateljice                      predsednika sveta staršev 


