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Z A P I S N I K 

 

 

1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 27. 09. 2016, ob 16.15 v čitalnici šole. 

Prisotni: Danjela Markež, Alisa Baksa (namestnica Ljiljane Hrvaćanin), Valentina Petric, Petra 

Sekardi Pavlin, Ajša Babača, Elvir Kukalić, Katja Kobentar, Monika Komic, Romana Smagin, 

Nizama Silić, Mateja Stružnik, Zehra Biščević, Viktrija Marušič, Nives Regeis, Igor Zlatanov, 

Laste Naumovski, Azra Kadirić, ravnatelj Robert Kerštajn. 

 

Opravičeno odstotni: Dejan Kocijančič, Denis Bakonič, Sedina Kalender Smajlović, Špela 

Kavčič. 

 

Odsotni: Siniša Cumbo, Tina Ozebek - Košir, Sandra Babača, Irena Lebar, Sandra Trkulja, 

Merima Hadžić. 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje, 10. 06. 2016  

2. Obravnava LDN za šolsko leto 2016/17        

3. Izvolitev predsednika ter kandidatov za Svet zavoda 

4. Šolski sklad 

5. Pobude in predlogi 

6. Razno 

 

Predsednica je uvodoma želela starše spodbuditi k udeleževanju na roditeljskih sestankih, 

medsebojnem sodelovanju in komuniciranju s šolo, učiteljicami, z ostalimi starši, npr. pred 

roditeljskimi sestanki, preko eAsistenta. Predstavnik v Svetu staršev naj na roditeljskem 

sestanku predstavi, kaj se dogaja na sejah Sveta staršev.  

Ga. Regeis je menila, da so starši neodzivni. Povedala je, da kot predstavnica poskuša biti 

čimbolj dosegljiva vsem staršem, toda ugotovila je, da z njihove strani ni nobenega odziva. Ga. 

Regeis je pohvalila, da se je seja pričela 15 minut prej, da se starši lahko malo pogovorijo in 

izmenjajo mnenja.   

Predsednica je povedala, da predsednici v Svetu staršev preteče mandat ter potrebno je izbrati  

dva predstavnika staršev v Svetu šole, ker se je njuna funkcija iztekla. Prosila je za razmislek o 

tem in predloge za nove kandidate.  

 

 

Ad 1/ Potrditev  zapisnika 10. korespondenčne seje, 10. 06. 2016  

Zapisnik 10. korespondenčne seje so si predstavniki ogledali na spletni strani.  

SKLEP 1: Zapisnik 10. korespondenčne  seje je soglasno sprejet. 



 

- Ravnatelj je povedal, da je bilo na 3. seji postavljeno vprašanje, kako naj ravnajo v prometu 

učenci, ki niso opravili kolesarskega izpita in nimajo kolesarske izkaznice. Stopil je v 

kontakt z g. Koželjem iz Sveta za preventivo v cestnem prometu Občine Jesenice, ki je 

navedel, da je v Zakonu o voznikih v 49. členu natančno določeno, kako se opravi 

kolesarski izpit in kako poteka vožnja s kolesarskim izpitom in vožnja brez kolesarskega 

izpita (1. in 2. odstavek ZVoz). Prvi odstavek zakona pravi, da otrok do šestega leta starosti 

sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi 

v območju umirjenega prometa. Drugi odstavek pa pravi, da otrok do 14. leta starosti, ki 

nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu 

polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka. 

Četrti odstavek pa pravi, da v cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star 

najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico in oseba, ki je starejša od 

14 let. Poleg tega se otrok usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi kolesarski izpit in dobi 

kolesarsko izkaznico.  

Gospod Zlatanov je vprašal, kolikokrat lahko otrok dela kolesarski izpit. Ravnatelj je 

povedal, da ga lahko dela vsako leto, dokler ga ne naredi oz. dokler ne zaključi 

osnovnošolskega šolanja.  

- Ravnatelj je še povedal, da je prejel vprašanje predstavnice ge. Kavčič, ki se je opravičila. 

Njeno vprašanje se je nanašalo na obnašanje v jedilnici in pri jedi. Predlagala je, da vsak 

razred nameni eno oddelčno uro obnašanju v jedilnici in konkretnemu obnašanju za mizo.  

Ravnatelj je povedal, da je njen predlog predstavil tudi na pedagoškem sestanku. 

Starši menijo, naj se o tem tudi starši pomenijo s svojimi otroki. 

 

Ad 2/ Obravnava LDN za šolsko leto 2016/17 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2016/17. 

Povedal je, da se tekom šolskega v soglasju s predstavniki Sveta staršev Letni delovni načrt 

lahko dopolni, drugače pa ne. Na šoli je 74 zaposlenih, od tega 50 učiteljev, 27 oddelkov in 32 

učencev z odločbo za dodatno strokovno pomoč.  

Na šoli bi radi učencem ponovno ponudili dejavnost šah. Zato je ravnatelj predlagal, da starši 

sami poskusijo poiskati mentorja, ki pa mora imeti tudi nekaj pedagoškega znanja ter licenco za 

učenje šaha. 

Go. Regeis je zanimalo, zakaj je v 3. razredu ponujenih samo pet interesnih dejavnosti. 

Ravnatelj je odgovoril, da je ponudba dejavnosti avtonomna odločitev učiteljev.  

Povedal je še, da je bil učiteljem predstavljen projekt EKO ŠOLA, v katerega bi se lahko 

vključili. Mogoče bo tu interes za dejavnosti za 3. razrede. Projekt je tudi predstavil učiteljem, 

saj je to projekt učiteljev, učencev, staršev. Sicer pa je šola že ekološko ozaveščena, 

sodelujemo z zbiranjem papirja, zamaškov, kartušami, imamo luči na senzorje… 

Gospa Regeis je povedala, da je g. Sašo Junež še vedno pripravljen pomagati pri vrtnarskih 

delih okoli šole, tako kot so sodelovali prejšnje šolsko leto z učenci podaljšanega bivanja.  

V 4. razredu je zimska šola v naravi, vendar se trenutno še ne ve, kje se bo izvajala. Predlog ge. 

Kobentar je bil, da se šola pozanima v vojašnici na Pokljuki.  

Starše je zanimalo, zakaj se plavalna šola v naravi za 5. razrede ne organizira v Sloveniji. 

Ravnatelj je povedal, da je na naši šoli ogromno neplavalcev, v Bašaniji pa učenci lahko 

plavajo v bazenu. Vodja te šole v naravi je na podlagi večletnih izkušenj mnenja, da je v 

Bašaniji ugodnejša ponudba in tudi zelo kakovostna šola v naravi. V 3. razredu je tudi plavalna 

šola v naravi, kjer naj bi učenci splavali. Na OŠ T. Čufarja opravljajo plavalni tečaj tisti učenci, 

ki ne gredo v šolo v naravi v 5. razredu ter učenci neplavalci.  

G. Zlatanov je dal predlog za pokrit bazen na Ukovi. Ravnatelj je odgovoril, da je odgovorna 

oseba za to vprašanje župan.  



Starše je zanimalo, zakaj hodijo učenci na gledališke predstave v Ljubljano, zakaj se šola ne 

dogovori z Gledališčem Toneta Čufarja. Ravnatelj je odgovoril, da učitelji slovenščine močno 

zagovarjajo, da otroke od 6. do 9. razreda peljemo vsaj dvakrat v Ljubljano. Menijo, da če 

učenci teh gledališč ne bodo obiskali v šoli, jih velik delež sploh ne bo nikoli obiskal 

(mladinsko, lutkovno, Cankarjev dom…).  

SKLEP 2: Člani so se seznanili z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2016/2017. 

 

Gospa Regeis je prosila, če se lahko pod tretjo točko obravnava Šolski sklad.  

Ad 3/ Šolski sklad 

Gospa Regeis je predstavila delovanje sklada. Povedala je, da je bilo dne 1.9.2015 stanje na 

računu 4.312 €, letni prihodki so bili 13.272 €. V šolskem letu 2015/16 je bilo porabljenih 

12.716 €. Stanje na dan 2.9.2016 je bilo 4.868 €. Podjetjem v občini Jesenice so poslali prošnje 

za donacije. Od 90 podjetij so se štiri podjetja odzvala s finančnim prispevkom (Stanovanjsko 

podjetje Ravne, Sumida Blejska Dobrava, 3BM, Danu Filantropija), eno pa z bonom 

(Mercator).  S papirno akcijo so zaslužili 4.714 €, z novoletnim bazarjem pa 540 €. Letni 

prihodki staršev so prinesli 7.337 €.  

Predstavila je dejavnosti, ki so bile financirane oz. sofinancirane iz sklada: 

- regresirana prehrana, 

- regresirane šole v naravi, 

- delno regresirana dva kulturna dneva, en naravoslovni dan,    

- prevoz na knjižni sejem, 

- povrnili so polovico kotizacije za tekmovanje med dvema ognjema, 

- obisk Hiše tehnologij v Žirovnici, 

- didaktična učila za soc. pedagoginjo in 1. triado, 

- financiranje programa spolne vzgoje za 9. razrede, 

- majice in cvetje za valeto,  

- nagradni izlet na obalo, 

- omara za pokale, 

- namizni predalniki, 

- kolutni brusilnik, 

- delovni zvezki, 

- klaviatura, 

- obisk Antimuzeja (izbirni predmet), 

- obisk znane zborovodkinje 

 

V zvezi s sofinanciranjem delovnih zvezkov je povedala, da v šolskem letu 2015/16 17 učencev 

ni prevzelo delovnih zvezkov. Ti do konca šolanja ne bodo mogli več zaprositi za subvencijo. 

Letos dva učenca od 70 nista prevzela delovnih zvezkov.  

V letošnjem šolskem letu bo sklad devetošolcem na podlagi predračuna povrnil stroške majic in 

rož. Predlog ge. Silić je bil, da kar devetošolci zberejo s papirno akcijo, to njim tudi ostane. 

Ravnatelj je povedal, da so na Srednji šoli Jesenice predlagali, da bi zbirali papir za našo šolo, 

izkupiček pa bi bil namenjen devetošolcem.  

 

Ad 4/ Izvolitev predsednika ter kandidatov za Svet zavoda 

Ker je predsednici Sveta staršev Danjeli Markež pretekel mandat, je potrebno imenovati 

novega predsednika.  

Starši so se strinjali, da je predsednica Sveta staršev še naprej Danjela Markež.  

Zaradi prenehanja funkcije dveh predstavnikov v Svetu zavoda v šolskem letu 2016/17, sta za 

predstavnici staršev v Svetu zavoda predlagani Mateja Stružnik in Viktorija Marušič.  

SKLEP 3: Člani Sveta staršev so predlagane kandidate soglasno potrdili.  



Predsednica Sveta staršev: Danjela Markež. Mandat traja dve leti. 

Predstavnici staršev v Svetu zavoda: Mateja Stružnik, Viktorija Marušič. Mandat traja eno leto. 

 

Ad 5/, Ad 6/  Pobude in predlogi, razno 

Go. Silić je zanimalo, če bomo za novoletni bazar uvedli davčne blagajne. Ravnatelj je 

odgovoril, da bomo postavili stojnico s škatlo za prostovoljne prispevke.  

 

Ravnatelj je povedal, da si je Svet za preventivo v cestnem prometu, na podlagi pobude Sveta 

staršev, ogledal Cesto bratov Stražišarjev in Ukovo ulico. Pri ogledu je sodelovala tudi 

predstavnica staršev, ga. Biščević. Na ogledu je komisija sprejela naslednje predloge:  

- da se uvede enosmerna cesta, ki vodi od ekološkega otoka (nasproti stavbe Cesta bratov 

Stražišarjev 4) do konca Aljaževe ulice 

- na vsem označenem odseku se predlaga cona »30 km/h«, namesti se tudi dopolnilna 

tabla »Dovoljeno za stanovalce in lokalni promet« 

- ne levem delu cestišča – po vsej dolžini, se predlaga, da se začrta hodnik za pešce 

- za mnenje v zvezi z novim cestnim režimom, je potrebno predhodno vprašati KS Sava. 

 

Ga. Silić je povedala, da njeni otroci ne jedo svinjine in da so za malico telečje hrenovke, ki 

vsebujejo svinjino. Povedala je še, da jim je bilo na roditeljskem sestanku rečeno, da prilog 

dodatno ne morejo vzeti, ker potem zmanjka za ostale. Ravnatelj je povedal, da je svinjina na 

jedilniku enkrat tedensko in na jedilniku označena z zvezdico. Malica je brez svinjskih jedi, 

kosilo mora slediti uravnoteženi prehrani. V primeru, da je na jedilniku svinjina, takrat učenci 

lahko vzamejo več priloge. Na šoli je bil pred leti predstavnik islamske skupnosti, ki se je 

strinjal, da je taka ureditev primerna. 

 

ODGOVORI: 

- vprašanje o dodatnem obroku prilog: ravnatelj je preveril v šolski kuhinji, kjer so mu 

zatrdili, da učenci lahko dobijo do dva dodatna obroka same priloge  

- šah: v mesecu oktobru bomo pričeli z interesno dejavnostjo šah za učence od 2. do 9. 

razreda, ki ga bo vodil predsednik šahovskega društva Jesenice 

- zimska šola v naravi za 4. razrede: CŠOD Bohinj, smučišče Vogel, termin 9.-13.1.2017 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.00 uri. 

 

  

 

 

Ravnatelj:     Predsednica Sveta staršev: 

Robert Kerštajn, prof., l.r.    Danjela Markež, l.r. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Nataša Krajnc 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://sl.wikipedia.org/wiki/Skupnost

