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Štev.: 244/2-09 
Datum : 13. 3. 2009 
 
 
    Z A P I S N I K 
 
2. sestanka sveta staršev, ke je bil v sredo, 11.3.2009 ob 16.30 uri v čitalnici šole. 
 
Prisotni: Kadirić Azra, Globočnik Doris, Vehar Jerman Andreja, Jamnik Roman, Šolar 
Boštjan,  Jerala Marija, Berginc Roman, Jeraša Alenka, Nagode Darja, Culić Omer, Kavčič 
Špela, Hadžisulejmanović Dita, Kerštajn Robert. 
Opravičeno odsotni: Crnkić Elvisa, Krstevski Svetlana,  Stanonik Majda, Hiti Bojana. 
Odsotni: Lović Amela, Mihajlović  Jasna, Simjanovski Lazar, Šabanović Edita, Kastelic 
Nataša, Noč Kesenija, Durmišević Marima, Šabič Tanja, Klaneček Mirica, Georgiev 
Slobodanka. 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Pobude in predlogi 
3. Razno 
4. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 
 
 
Ad 1/ 
 
Zapisnik zadnjega sestanka sveta so starši prejeli skupaj z vabilom. Pripomb  na zapisnik ni 
bilo. 
 
- G. Culić – kako je z dežurstvom med odmori?  
Učitelji dežurajo med glavnim odmorom v avli šole in po hodnikih, od 13.00 do 14.00 dežura 
v avli hišnik, je povedal ravnatelj. 
 
Ravnatelj je člane sveta seznanil s: 
- plavalnim tečajem za učence  3. razredov. Polovico tečaja smo realizirali v novembru, druga 
polovica bo v mesecu marcu prav tako v bazenu na OŠ Toneta Čufarja. Učence bomo v obe 
smeri vozili s šolskim kombijem, 
- obnovljena je internetna stran. Starši so jo pohvalili, 
- za ureditev otroškega igrišča pred šolo je zagotovljenih 36.500,00€ občinskih  
  sredstev,  
- nabavili bomo nov kombi na leazing preko ŠD Zvezde, 
- za učence od 1. do 5. razreda je bil izveden smučarski tečaj,  
- zamenjava oken se bo izvajala po fazah, z investicijo bo potrebno še nekaj časa počakati. 
 
G. Berginc – šolski sklad. 



Potrjen  in sprejet je  bil Pravilnik,  nabavljen žig. Vsi starši  so prejeli vloge za prostovoljne 
prispevke  za nabavo garderobnih omaric. Do sedaj se je nabralo okrog 2.000,00€, nekaj 
sredstev se pričakuje še od Zavarovalnice Triglav. V prihodnjih dneh bomo poslali še okoli 50 
vlog za sponzorstvo. 
Ravnatelj- nekaj sredstev bomo dobili še od Acronija Jesenice,  z  izvajalcem gradbenih 
omaric  sem domenjen za 15 % popust na prvotno ceno. 
 
Ad 2/ 
Ga. Vehar – starši  nimamo telefonskih številk od učiteljev, ki poučujejo v OPB. 
Za objavo le- teh bomo poskrbeli na internetni strani šole. Ravnatelj je starše pozval naj vse 
predloge in pobude kar direktno  naslovijo na internetno stran. 
 
Ga. Jerala – predlagam, da bi nemirni učenci imeli v razredu gumijasto žogico za sprostitev. 
Lahko bi pouk začeli s poslušanjem glasbe, vsaka učilnica ima CD predvajalni in na ta način 
umirili učence.  
Ravnatelj – pomenil se bom s svetovalno službo in učitelji. 
Starši so bili mnenja – glasba je za nekatere lahko pomirjujoča, za druge pa moteča. 
 
Ga. Jerala-  predavanje Čustvene intelegenca –  veščine  medsebojnih odnosih so vsem 
koristne. Pri podjetju Rakom sem zasledila seminar, ki bi bil primeren za reševanje sporov v 
razredu. 
Ravnatelj – iščem ustrezno ustanovo, ki bi ponudila tako izobraževanje. Tudi VN zajema 
različne naloge, pravice in dolžnosti tako učiteljev kot učencev in staršev. 
 
Ga. Kavčič – učenci se ne znajo učiti. Razmišljajte o tem, da bi večji poudarek dali na tehniko 
učenja. 
 
Ga. Jerala je   prebrala članek Nove metode laboratorijskega dela v 6. razredu pri 
naravoslovju, ki so ga izvedli v OŠ Lesce (priloga). 
 
Ravnatelj - nabavili smo dve interaktivni tabli, ki sta zelo uporabna za pouk geografije, 
biologije, matematike. Zainteresirani učitelji se bodo udeležili izobraževanj. 
Načrtujemo 3 oddelke 1. razredov, vpisanih je 58 učencev , 5  jih bo prišlo k nam iz drugih 
okolišev, 5 jih je zaprosilo za odlok šolanja, 9 učencev odhaja drugam.  
V naslednjih letih število učencev za vpis v 1. razred narašča. 
 
Starši želijo več interesnih dejavnosti na področju športa, šola ima idealne pogoje (badminton, 
ples, šport za sprostitev, odbojka..) 
Ravnatelj- naša šola je usmerjena bolj v košarko in nogomet, težko dobimo  mentorja npr. za 
ples. Športna dvorana je v popoldanskem času polno zasedena.  Badminton se  izvaja na OŠ 
Koroška Bela, odbojka pa na OŠ Toneta Čufarja. 
 
Ga. Hadžisulejmanovič – kako to, da starši problematičnih učencev ne prihajojo na razgovore 
k razredničarki. Razredniki naj bodo tisti učitelji, ki v razredu poučujejo več ur na teden. 
Ravnatelj - učenci v 8.c razredu so živahni, nekaj je učno problematičnih. Vedno zagovarjam 
stališče, da se učitelj najprej sam pomeni z učenci in starši. Šele v  kolikor ne najdejo rešitve 
pridejo starši na razgovor k meni. 
Starši so predlagali - skupaj s starši problematičnih učencev,  razredničarko, pedagoginjo in 
svetovalno delavko opravite razgovor in razčistite probleme.  Mogoče bi razrednik izpeljal 



delavnico na temo Kako vidiš sošolca?, ali delavnico zunaj šole npr. piknik…. O večjih 
vzgojnih problemih obvestite CSD Jesenice.  
Vzgojne težave so tudi v 8.a razredu. 
Ravnatelj- v februarju smo imeli tri razgovore v sodelovanju s CSD Jesenice in se pogovarjali 
o rešitvah problemov. Veliko stvari je bilo potrebno urediti še za nazaj, v prihodnjih mesecih  
načrtujem obiske v razredih.  
 
Kot vzoren in dober razrednik je bila pohvaljena ga. Katrca Horvat. 
 
Pobude in vprašanja staršev:  
- učenci bi morali imeti spoštljiv odnos do učitelja, slabi odnosi se “vlečejo” od doma, 
- v sodelovanju s starši, vodstvom šole in šolsko svetovalno službo bi  za učence, ki  kršijo 
šolska pravila vpeljite družbeno koristno delo, 
- radi bi sodelovali pri tehniških dnevih za učence od 1.do 9. razreda, 
- ali vzgojno problematični otrok lahko ostane doma (športni, kulturni dan)? 
  Ravnatelj-  lahko, v tem primeru moramo na šoli  zagotoviti varstvo. 
- zakaj je bilo predavanje o drogah, ki je bilo izvedeno skupaj s Policijsko postajo,  
  tako slabo obiskano? 
  Na šoli smo o predavanju obvestili vse učencie, Policijska postaja pa je poskrbela za 
obveščanje  izven šole, je povedal ravnatelj. 
- učence za boljšo motivicijo pohvalite, razmislite o tem, da bi uvedli medrazredna        
  tekmovanja  o znanju, športu. … 
 
Po tej točki je ravnatelj zapustil sejo sveta staršev. 
 
 
Ad 4/ 
Člani sveta staršev so z javnim glasovanjem ocenili ravnatelja  za čas od 1.9.do 31.12.2008   
in sprejeli SKLEP:  ravnatelj je ocenjen  z oceno odlično 8%. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 
Ravnatelj:      Predsednica sveta staršev: 
Robert Kerštajn, prof.     Marija Jerala 
 
 
Zapisala: 
Marta Klinar 
 


