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OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C.TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE
--------------------------------------------------------
Štev.: 706/2-11
Datum: 05. 10. 2011

Z A P I S N I K

1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 27. 09. 2011, ob 16.30 v čitalnici šole.
Prisotni: Jasna Brdar, Mateja Stružnik, Alenka Brečko, Saša Šuvak, Nives Regeis, Igor
Zlatanov, Sanela Pivač, Tina Siega, Azra Kadirić, Danjela Markež, Vida Mihelčič, Doris
Globočnik, Andreja Vehar Jerman, Gordana Trokić, Branko Brelih, Jana Lavtižar, Boštjan
Šolar, Gorica Stevanović, Irenca Krivec.
Opravičeno odstotni: Amela Lović, Sašo Birtič, Lazar Simjanovski, Svetlana Krstevski, Rada
Jovanović.
Odsotni: Irena Demšar, Edisa Jusufagić, Tatjana Erjavec.

Dnevni red:
1. Pregled  zapisnika  zadnje seje
2. Predstavitev LDN za šolsko leto 2011/12
3. Pobude in predlogi
4. Razno

Ad 1/
Ga. Regeis: Starši so se pritožili nad ceno delovnih zvezkov v 1. razredu.
Ga. Nagode: Delovni zvezki so se kupili za 1. in 2. razred.
SKLEP: Zapisnik 3. sestanka Sveta staršev za šol. leto 2010/11 se potrdi.

Ad 2/
Ravnatelj je predstavil LDN šolsko leto 2011/12.
G. Šolar: Zanimalo ga je, zakaj ne bo šole v naravi v 9. razredu.
Ravnatelj: Povedal je, da so se razredniki tako odločili. Za učitelje je to velika odgovornost.
Ga. Regeis: Povedala je, da so bili učenci 9. razredov zelo pohvaljeni in so zato razočarani,
ker ne bo ŠVN. Poleg tega pa letos tudi ne bo Vesele pošte.
Ravnatelj je povedal, da se je v šolskem letu 2010/11 v 8. razredu od 71 učencev ŠVN
udeležilo 31 učencev. V tem letu so se odločili, da vkolikor na posamezno ŠVN ne bo
prijavljena polovica otrok, se ŠVN ne bo izvedla.
Ga. Regeis: Predlagala je, da otroci namesto ŠVN obiščejo npr. Salzburg.
G. Šolar je dodal, da tisti otroci, ki povzročajo probleme, naj ne bi šli na izlet. Ni prav, da so
otroci pohvaljeni in nato ne gredo v ŠVN.
Ga. Trokić je pripomnila, da je OŠ Prežihovega Voranca ena od šol, kjer imajo ŠVN vsa leta
šolanja.
Ga. Nagode je predlagala, da se staršem posreduje vprašalnik, na katerem se opredelijo za ali
proti ŠVN v 9. razredu.
Ravnatelj je pripomnil, da so nekateri učitelji že nekaj starejši generacije in včasih psihično ne
zmorejo  obvladovati otrok v ŠVN.
Ga. Krivec je predlagala pomoč zunanjih delavcev.
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Ravnatelj je odgovoril, da zunanji sodelavci lahko sodelujejo kot pomoč, kot vodje pa ne.
Poudaril je, da je v tem trenutku problem, ker se mora na tem sestanku sprejeli LDN za
2011/12, v njem pa je opredeljeno, da se ŠVN v 9. razredu ne izvede.
PREDLOG: Poiskati druge možnosti za zaključek 9. razreda.

Ravnatelj je predstavil delovanje jutranjega varstva. Povedal je, da Ministrstvo zagotavlja
učitelje za 1. razred, učitelje za 2. razred pa zagotavlja Občina. V jutranje varstvo so vključeni
tudi učenci 3. in 4. razreda, ki jih je 49. Zaenkrat je učiteljev za to varstvo dovolj, vkolikor pa
bo učiteljev premalo, bodo morali starši predlagati rešitev. Npr. starši bi pokrivali stroške
varstva, ki pa ne bi bili visoki.

Ravnatelj je predstavil izvedbo interesnih dejavnosti na šoli.
PREDLOG: Ob seznamu interesnih dejavnosti naj bi bil tudi podatek, koliko časa traja
posamezna dejavnost in kdaj bo začetek.

Ravnatelj je povedal, da se bo prehrana vsebinsko izboljšala, pristopili smo k eko
ozaveščanju. Zaradi prevelikega odpadnega materiala se bo zmanjšalo število porcijskih
malic. Živila se bodo nabavljala v večjih, kilogramskih količinah, npr. marmelada, med,
čokoladni namazi, paštete, maslo….
Ga. Globočnik je povedala, da se kosila v 5. razredu podražijo. Zanima jo, ali se poveča tudi
količina hrane, ker nekateri otroci pridejo domov lačni.
Ravnatelj je odgovoril, da se denar, ki ga ministrstvo namenja za hrano, ne porabi povsem.
Hrane je sigurno dovolj. Problem ne sme biti ne kvaliteta, ne količina.
Ga. Regeis je dodala, da če je otrok lačen, gre lahko brez problema po dodatek. Razen v
primeru mesa, katerega otrok dobi samo en kos.
PREDLOG: V kuhinji naj se preveri, ali gredo učenci lahko po dodatek.

Ravnatelj je predstavil Vzgojni načrt, za katerega je povedal, da ni nobenih bistvenih
sprememb. Ostaja problem alternativnih kazni, za katere pa se učitelji ne strinjajo (nadzor,
higienski predpisi, nestrinjanje staršev).
Ga. Krivec je pohvalila OPB, ker naredijo domačo nalogo.
Ga. Nagode je povedala, da je na Pristavi lepo urejena učilnica v naravi in pohvalila ŠVN, ki
se je izvajala na Pristavi.
Ga. Šuvak je vprašala, ali se preverja dogajanje na šoli po kamerah.
Ravnatelj je odgovoril, da se po enem mesecu podatki presnamejo. Pooblastilo za ogled pa
imata ravnatelj in pomočnica ravnatelja.

Ravnatelj je predstavil načrte za prihodnost:
- V prihodnjih  treh letih bo potrebno zamenjati svinčene vodovodne cevi, kar financira

šola.
- Na občino je bil podan predlog za asfaltiranje vhoda pred telovadnico in kuhinjo.

G. Zlatanov je povedal, da je bližnjica od šole do vrtca, ki poteka mimo kuhinje, zelo nevarna,
jo pa vsi uporabljajo.
Ga. Krivec je predlagala, da se ta pot asfaltira in naredi stopnice.
PREDLOG: Posredovanje predloga na Občino za ureditev poti.

Ga. Vehar Jerman je predstavila Aktiv sveta staršev Zgornje Gorenjske. Povedala je, da se je
Aktiv oblikoval 10. 07. 2011 in da še ne morejo vplivati na dogodke.
PREDLOG: Objava Okrožnic ZASSS na spletni strani šole in kontaktni podatki Aktiva
svetov staršev Zgornje Gorenjske.

Ga. Trokić je na pobudo staršev in razredničarke 7. b predlagala izvedbo delavnic za otroke in
starše v izvedbi Društva za boljši svet.
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Ravnatelj je predlagal, naj se razredniki med seboj dogovorijo za izvedbo, da bo na
delavnicah čim večja udeležba.
Go. Nagode zanima, ali se delajo delavnice za otroke ali za starše. Iz anket je razvidno, da
starši podpirajo delavnice, a se jih ne bi udeležili.
PREDLOG: Objava delavnic za starše in otroke na spletni strani šole v okrožnicah.

G. Breliha so zanimale cene dodatnih dejavnosti, npr. avtobusa.
Ravnatelj je povedal, da imamo z Alpetourjem podpisano pogodbo in je najcenejši. Vstopnine
nad 5 € ne pridejo v upoštev, npr. Pikin festival je odličen, toda drag.
SKLEP: LDN za šolsko leto 2011/12 je soglasno sprejet.

Ad 3/
PREDLOG: Poiskati druge možnosti za zaključek 9. razreda.
PREDLOG: Ob seznamu interesnih dejavnosti naj bi bil tudi podatek, koliko časa traja
posamezna dejavnost in kdaj bo začetek.
PREDLOG: V kuhinji naj se preveri, ali gredo učenci lahko po dodatek.
PREDLOG: Posredovanje predloga na Občino za ureditev poti.
PREDLOG: Objava Okrožnic ZASSS na spletni strani šole in kontaktni podatki Aktiva
svetov staršev Zgornje Gorenjske.
PREDLOG: Objava delavnic za starše in otroke na spletni strani šole v okrožnicah.

Ad 4/
- Pohvala spletnih učilnic za MAT in FIZ
- Pohvala učiteljice za francoščino in izlet v Pariz
- Pohvala ažurni in urejeni spletni strani. Eden od staršev je rekel, da so otroka vpisali

na to šolo prav zaradi urejene strani.
- Preveriti relacijo prevozov Podmežakla-šola-Podmežakla (Ulica heroja Verdnika,

Cesta 1. maja)

Seja je bila zaključena ob 18:05.

Zapisala: Predsednica Sveta staršev:
Nataša Krajnc Darja Nagode

Ravnatelj:
Robert Kerštajn, prof.


