
 

OSNOVNA ŠOLA  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

-------------------------------------------------------- 
Štev.: 97/2-14 

Datum: 7. 3. 2014 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 4. 3. 2014, ob 16.30 v čitalnici šole. 

Prisotni: Danjela Markež, Simona P. Komloši, Mojca Novak,Saša Šuvak, Lidija Klobučar, 

Sanela Pivač, Tina Siega, Laste Naumovski, Azra Kadirić, Marko Panić, Špela Šmalc, 

Andreja Prezelj, Branko Brelih, Ševala Kovač, Doris Globočnik, ravnatelj Robert Kerštajn  

Opravičeno odstotni: Dalila Burzić, Nives Regeis, Romana Smagin, Bogdana Oblak, Igor 

Zlatanov, Lazar Simjanovski, Edina Halilović, Andreja Vehar Jerman 

Odsotni: Katja Kobentar, Jasna Mihajlović, Alenka Brečko, Merima Hadžić, Viktorija Oblak  

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka 

2. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2012/13 

3. Šolski sklad 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika zadnjega sestanka 

Zapisnik zadnjega sestanka so predstavniki prejeli po elektronski pošti.  

Ravnatelj je prebral poročilo svetovalne delavke ge. Robič o izvedbi predstavitev poklicev in 

poklicne orientacije.  

Na zapisnik ni bilo pripomb.  

 

SKLEP 1: Zapisnik 1. sestanka se potrdi. 

 

 

Ad 2/ Samoevalvacijsko poročilo za leto 2012/13 

Ravnatelj je pripravil in predstavil Samoevalvacijsko poročilo  za šolsko leto 2012/13 – 

Obiskanost spletne strani OŠ Prežihovega Voranca Jesenice. V poročilu so predstavljeni 

statistični podatki o obiskanosti spletne strani naše šole. Primerjave se nanašajo na leto 2009 z 

letom 2013. Prikazana je pogostost obiska spletne strani po tednih in dnevih ter tudi urah, iz 

katerih držav je bila spletna stran obiskana, katera aplikacija je najbolj obiskana, iz katerih 

operacijskih sistemov in brskalnikov so uporabniki dostopali do spletne strani.  

 

SKLEP 2: Člani so sprejeli Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2012/13 - Obiskanost 

spletne strani OŠ Prežihovega Voranca Jesenice. 

 

 

 

 

 



Ad 3/ Šolski sklad 

Predsednica ga. Globočnik je najprej povedala, kaj so uredili v šolskem letu 2012/13.  

Nakupili so projektorje, dodatno opremo za 1. razrede (omare, klopi, predalčniki), 

subvencionirali so šole v naravi.  

Od zbranega denarja je bilo 70% sredstev namenjenih za nadstandardno šolsko opremo, 15% 

za socialno ogrožene učence in 4% za nadarjene.  

Članice so analizirale udeležbo učencev pri jesenski papirni akciji. Analiza je pokazala, da je 

pri akciji sodelovalo 68% otrok.  

Od letošnjega leta velja, da mora vsak, komur je odobrena subvencija, prinesti vsaj 5 kg 

papirja (če ne v tekočem letu, pa v naslednjem).  

S prodajo novoletnih izdelkov je bilo zbranih 612,13€.  

Povedala je, da so učiteljice opozorile, da se otroci zaradi finančne situacije ne udeležujejo 

tehničnih in športnih dni. Šolski sklad lahko financira te dejavnosti, vendar morajo starši sami 

dati pobudo za pomoč. Pogrešajo pa delo z nadarjenimi.  

Šolskemu skladu konec šolskega leta preteče dvoletni mandat. Povabila je nove člane k 

sodelovanju.  

Ravnatelj je pohvalil delovanje šolskega sklada in se zahvalil staršem za pomoč.  

 

 

Ad 4/, Ad 5/ Pobude in predlogi, razno 

- Ga. Prezelj je povedala, da spletne učilnice okoli novega leta niso delovale.  

Ravnatelj je obljubil, da se bo preverilo.  

- G. Brelih je opazil, da na šolski spletni strani ni vaj oz. nalog za učence, ki bi jim bile 

v pomoč pri učenju.  

Ravnatelj je predlagal, da lahko starši poiščejo spletne strani sami, ki vsebujejo tovrstne 

naloge oz. vaje in njihove povezave, lahko pa damo nekaj bližnjic do teh povezav tudi na našo 

spletno stran.  

- Go. Markež je zanimalo odgovarjanje učiteljev na elektronsko pošto.  

Ravnatelj je povedal, da ima vsak učitelj svoj šolski elektronski naslov, ki ga uporablja za 

komuniciranje s starši. 

Starši so povedali, da nekateri učitelji ne odgovarjajo na njihova sporočila. Menijo, da bi 

morali biti bolj odzivni in ne šele npr. po dveh mesecih.  

Ravnatelj bo učiteljem prenesel njihova opažanja.  

 

Ravnatelj je povedal, da je za šolsko leto 2014/15 vpisanih 77 otrok. Sredi šolskega leta je 

bilo iz drugih šol na našo šolo prepisanih 6 učencev.  

 

- G. Brelih je opazil, da se naša šola ne udejstvuje množičnih športnih aktivnosti, ki se 

dogajajo izven šole (npr. jeseniški tek). Menil je, da bi morali biti športni pedagogi 

bolj aktivni pri organizaciji športnih aktivnosti. Ga. Komloši meni, da bi morali 

sodelovati na netekmovalnih športnih področjih. Ga. Klobučar meni, da je pedagog 

tisti, ki pritegne otroka k športu. Če je učitelj motoviran, je tudi otrok.  

- Starši so ugotovili, da se nekatere interesne dejavnosti dogajajo ob isti uri, tako da 

morajo izbirati.  

Ravnatelj je povedal, da si učitelji razporedijo dejavnosti za takrat, ko imajo čas.  

Ga. Komloši meni, da učitelji ne upoštevajo, da imajo otroci v enem dnevu različne 

dejavnosti, ki so tudi ena za drugo, tako da otrokom zmanjka časa za kosilo. Ga. 

Šuvak je predlagala, da bi se dejavnosti začele 20 minut po koncu pouka in ne takoj, 

tako da imajo otroci še čas za kosilo.  

- Ga. Komloši meni, da otroci premalo izkoristijo delovne zvezke, da so še vedno 

prazni.  



- Ga. Siega je izpostavila škatlo za tehniko za 4. in 5. razred. Meni, da glede na to, da v 

4. razredu niso porabili vsega materiala, ga lahko uporabijo v 5. razredu in s tem starši 

prihranijo. Želi, da učenci več berejo in več pišejo v zvezke.  

- Go. Komloši skrbi za prometno varnost prvošolcev, predvsem da ni prostora za 

parkiranje. G. Naumovski meni, da če bi obstajala boljša rešitev, bi se ta že našla.  

Ravnatelj je povedal, da če bi bil v okolici šole delujoč promet, bi bili v nevarnosti učenci, 

ki pridejo iz avtobusne postaje do šole, ker bi morali čez dvorišče, ki pa bi bilo vozno. 

Poleg tega tudi hišnik skrbi za prometno varnost in usmerja vozila. V sodelovanju z 

občino in Svetom za preventivo v cestnem prometu niso prišli do primerne rešitve, ki bi 

izboljšala sedanjo situacijo.  

- G. Breliha je zanimalo, če kdo preverja promet okoli šole.  

Ravnatelj je povedal, da promet okoli šole občasno preverjajo občinski redarji in policisti. 

Starše o nepravilnem parkiranju najprej opozorijo, če to ne zaleže, pa jim dajo tudi kazen 

za nepravilno parkiranje. V večernem času pa bi si želeli več obiskov tudi policijskih 

patrulj, saj je opaziti povečano zbiranje, predvsem bivših učencev, pred našo šolo in tudi 

za šolo, kjer je vhod v športno dvorano.  

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17:50. 

 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež 

 

 

 

 

     

 


