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

Datum: 10. 10. 2019

ZAPISNIK
11. seje sveta šole, ki je bila v četrtek 26. 9. 2019 ob 18.00 uri v zbornici matične šole.
Prisotni: Glej listo prisotnosti (priloga)
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje sveta šole
2. Letno poročilo šolskega sklada in potrditev novih članov
3. Pregled in potrditev zaključnega poročila za šolsko leto 2018/2019
4. Pregled in potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020
5. Pobude, predlogi in vprašanja
Sejo je začela in vodila predsednica sveta Mojca Zupan. Člane sveta je seznanila, da so starši
sveta vrtca na redni seji dne 25. 9. 2019 izvolili gospo Nadjo Obrulek kot njihovo predstavnico
v svet šole. Zamenjala je gospoda Tomaža Štefeta, njegov mandat je bil vezan na njegovo
starševsko vlogo v vrtcu, ki se je z novim šolskim letom zaključila.
Sledil je pregled dnevnega reda. Na dnevni red ni bilo pripomb.
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje sveta šole
Predsednica je prebrala sklepe zapisnika 10. seje.
Sklep št. 1
Zapisnik 10. seje sveta šole je bil soglasno sprejet.
2. Letno poročilo šolskega sklada
Ravnatelj je predstavil finančno poročilo šolskega sklada. Poročilo je priloga k zapisniku.
Pripomb ni bilo.
Sklep št. 2:
Poročilo o delu šolskega sklada je soglasno sprejeto.
V letošnjem šolskem letu se na novo voli člane šolskega sklada.
Predlagani člani: zaposleni: Mateja Rogelj, Jakob Zenjilovski, Miha Škrlj, in Ana Križnar,
predstavniki staršev: vrtec- Alja Trampuš Šeruga, šole - Špela Berčič in Barbara Rezman
Sindičič.
Sklep št. 3: Potrdi se nova sestava odbora šolskega sklada za dve leti.
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3. Pregled in potrditev zaključnega poročila za šolsko leto 2018/2019
Člani sveta so gradivo prejeli (priloga). Ravnatelj je na kratko predstavil zaključno poročilo.
Sklep št. 4
Člani sveta šole so soglasno sprejeli zaključno poročilo za šolsko leto 2018/2019.
4. Pregled in potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020
Člani sveta so po elektronski pošti prejeli predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2019/2020 za šolo in vrtec.
Ravnatelj je na kratko predstavil predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020
za šolo, za vrtec je predlog predstavila Mateja Urbiha.
Sledila je razprava.
Predsednica Mojca Zupan je izpostavila, da se v letošnjem letu ne organizira nadstandardnega
tabora Gorniška šola za učence 8. in 9. razred. Predlaga, da se ta program obdrži in izpelje v
naslednjem šolskem letu.
Po končani razpravi so soglasno sprejeli:
Sklep št. 4
Potrdi se Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 za šolo in vrtec.
5. Pobude, predlogi in vprašanja
Gubič Sebastjan je postavil vprašanje glede vstopa na šolsko igrišče za mamice z vozički, soj
je v času, ko so vrata zaprta, za njih onemogočen dostop.
Ravnatelj je pojasnil, da so med tednom in soboto, ko potekajo popoldanske dejavnosti, vrata
odprta, v nasprotnem primeru so vrata zaklenjena, ker se drugače po igrišču vozijo z motorji
in igrišče uničujejo.
Ravnatelj je povedal, da se načrtuje, da se ob igrišču postavi pipa s pitno vodo, da ne bodo
zunanji obiskovalci hodili v notranjost šole.
Gubič Sebastjana je zanimalo kje se bo gradil načrtovani nov vhod v šolo.
Ravnatelj je povedal, da je v planu, vendar trenutno ni sredstev. Problem je tudi prostor, kjer
bi z novih vhodom izgubili prostor za izvajanje pouka.
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Gubič Sebastjan je postavil vprašanje glede pridobivanja denarja iz evropskih sredstev in ali
šola sodeluje na razpisih.
Ravnatelj je podal odgovor, da na šoli nimamo delavca, ki bi delal na pridobivanju evropskih
sredstev. Kadar so možnosti, se šola prijavi na projekte, ki se financirajo z evropskih sredstev.
Markelj Klemen: Kako je s parkirišči na PŠ Center?
Parkirišča niso zagotovljena, za čas gradnje lahko zaposleni parkirajo na Komenski ulici ob
traku, ki označuje gradbišče.
Ravnatelj je tudi povedal, da se s 1. 1. 2020 spreminja plačevanje najemnine za najem prostorov
v šoli. Točna navodila bo posredovala Mestna občina Kranj.
Markun Andrej: Kako je z igrali na PŠ Trstenik.
Ravnatelj: Ureditev igral je že v dogovoru z izvajalcem.
Ravnatelj je člane sveta seznanil, da se pripravlja energetska sanacija za matično šolo in še
delno za PŠ Primskovo .
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
Zapisala
Darja Ahačič

Predsednica sveta
Mojca Zupan
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