
OSNOVNA ŠOLA 
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 
C. Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice 
 
 
Štev.: 1077/2-08 
Datum : 26.9.2008 
 
 
    Z A P I S N I K 
 
1. sestanka sveta  staršev, ki je bil 25.9.2008 ob 16.00 v čitalnici šole. 
 
Prisotni: Lović Amela, Kadirić Azra, Šabanović Edita, Kastelic Nataša, Vehar Jerman 
Andreja, Noč Ksenija, Krstevski Svetlana, Novak Monika, Durmišević Merima, Šabič 
Tanja, Klaneček Mirica, Jerala Marija, Berginc Roman, Jeraša Alenka, Nagode Darja, 
Kavčič Špela, Hadžisulejmanović Dita, Stanonik Majda, Hiti Bojana, Georgiev 
Slobodanka, Kerštajn  Robert. 
Opravičeno odsotni:  Crnkić Elvisa, Simjanovski Lazar. 
Odsotni:  Globočnik Doris, Mihajlović Jasna, Šolar, Culić Omer. 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Obravnava LDN za šolsko leto 2008/09 
3. Pobude in predlogi 
4. Razno 
 
 
Predsednica sveta staršev je pozdravila vse navzoče in predstavila g. ravnatelja 
Roberta Kerštajna. 
 
Ad 1/ 
Predlagani dnevni  red se potrdi. 
Zapisnik 3. sestanka sveta so predstavniki sveta staršev prejeli skupaj z vabilom. 
Pripomb na zapisnik ni bilo in se potrdi. 
 
 
Ad 2/ 
Letni delovni načrt  so starši prejeli na sestanku. Predstavil ga je ravnatelj. 
LDN za šolsko leto 2008/09  je bil že potrjen  na pedagoškem sestanku. 
Na šoli je 612 učencev v 26 oddelkih, LDN zajema  kadrovsko sestavo, šole v naravi, 
oddelke jutranjega varstva, podaljšenega bivanja, izbirne predmete, diferenciacijo 
pouka,  prehrano učencev, prometno varstvo, govorilne ure, roditeljske sestanke, 
tekmovanja učencev, investicije, sodelovanje šole z okoljem, hišni red, šolski koledar, 
dežurstvo učncev. Z učenci I. triade smo se  vključili v ŠKL z igro -  Med dvema 
ognjema. 
 
Ravnatelj je razložil ves potek dejavnosti v okviru podaljšanega bivanja.  



Učence je bilo potrebno prerazporediti. Da smo lahko vključili vse  učence v oddelke  
podaljšanega bivanja  smo se odločili, da vodi en oddelek strokovno usposobljena 
delavka, ki je na šoli zaposlena preko javnih del. 
Ga. Veharjeva – zakaj starši o tem nismo bili obveščeni? Kako je z mobilnimi 
telefoni? 
Za napako se opravičujemo, poskrbeli bomo za nova obvestila, je povedal ravnatelj.  
Na obvestilih naj bo napisana številka mobilnega telefona, so dodali starši. 
 
Ravnatelj je starše obvestil o dejavnostih, ki so potekale v zvezi s šolo v naravi za 
učence 3. razredov. Skupaj z učitelji smo se odločili, da šole v naravi za učence 
3.razredov ne bo. Izveden bo 20-urni tečaj plavanja na OŠ Toneta Čufarja za vse tri 
razrede in sicer -  10 ur v jeseni, 10 ur spomladi. Tečaj bo brezplačen. 
Pobude  oz. vprašanja staršev: 

- zakaj ste zamenjali šolo v naravi na Uskovnici, bili smo zadovoljni; 
- učenci I. triade radi obiskujejo šole v naravi. Apeliramo na vas, da se izvajajo 

za vse razrede. Ravnatelj je odgovoril, da se bo potrudil, dab o šola v naravi 
vvseh 9 razredih; 

- pri učencih  3. razredov naj se pouk športne vzgoje porazdeli  čez celo šolsko 
leto – zaradi tečaja plavanja. Pri tečaju plavanja za 3. razrede moramo v šolsko 
dokumentacijo vpisati 20 ur ŠVZ. Ker je skupno številko ŠVZ skozi cello 
šolsko leto v 3. razredih 105 ur se temu ustrezno zapis ur športne vzgoje v  
šolsko dokumentacijo ustrezno porazdeli (namesto 3 ure tedensko bo ŠVZ 
izvajala 2 ure tedensko do izpolnitve kvote). 

- šola v naravi je že bila na Ptuju. Starši smo bili z izvedbo zelo zadovoljni. 
Ravnatelj je dodal, da eno zimsko in  eno poletno šolo v naravi skozi celotno šolanje 
učenca šola mora organizirati. MŠŠ delno sofinancira  le eno izmed teh dveh. Za 
učence 3. razreda MŠŠ sofinancira 19,15€ na učenca za tečaj plavanja, ter nekaj za 
zunanje vaditelje.  Vse ostalo je nadstandard. 
 
Prekinili smo sodelovanjem s Sodexhom. Starši so odločitev pohvalili. 
 
Predavanja za starše so slabo obiskana. Dogovarjamo  se, da bi o predavanjih za starše 
skupaj organizirali z OŠ Toneta Čufarja, Koroško Belo in Poldeta Stražišarja. Prav s 
slednjo smo v  avgustu izvedli seminar za  učitelje, je povedal ravnatelj. 
 
Težave so z internetno stranjo. Dogovori o ažuriranju le-te potekajo tako na šoli kot z 
zunanjim izvajalcem in upamo na najboljšo rešitev. 
Pobudi staršev: 

- dobro internetno stran ima OŠ Poldeta Stražišarja; 
- ali bo razpored kontrolnih nalog tudi na internetni strani? OŠ Koroška Bela 

ima to objavljeno. 
 
Letos bomo  za vso šolo izvedli praktični prikaz evakuacije šole v sodelovanju z 
gasilci. 
Načrtujemo ureditev in postavitev otroških igral  pred šolo, nakup garderobnih 
omaric, zamenjavo oken, ki bi se izvajala po fazah, nabavo kombija, asfaltiranje  poti 
za šolo. O vsem tem je že obveščena Občina Jesenice. Brez pomoči občine in mogoče 
tudi ministrstva bodo cilji težko dosegljivi.  
Starši so predlagali sponzorje: 



- kazino Tivoli, pri Občini Jesenice se pozanimajte za evropska sredstva, Zavod 
za invalidno mladino Kamnik (da se organizira tabor z zamejskimi državami), 
podjetnico Božo Kovač iz Radovljice, Zavarovalnica Triglav iz naslova 
preventiva. 

 
V humanitarne namene na šoli zbiramo plastične zamaške. Zabojnik je v I. nadstropju 
na razredni stopnji.  
Starši – o akciji nismo bili obveščeni; kako pa je z zbiranjem odpadnega papirja? 
Ravnatelj je povedal, da zbiranja letos ne načrtujemo, bomo  pozorni za naslednje 
šolsko leto. 
 
Starši  - ali tečaj smučanja bo? Pohvalili so organizacijo pred leti, ko so učenci odšli 
na tečaj okoli 10.30 in se vrnili okrog 15.00 ure. 
Tečaj bo, skušali bomo ustreči željam staršev, je povedal ravnatelj. 
 
Ga. Šabanović – učenci 3. razredov imajo 4 x na teden 5 ur in vse predmete po 
predmetniku.   
Ga. Veharjeva je dodala,  da imajo v 4. razredu npr. 2 tedna naravoslovje. V tem času 
nimajo družbe. Ko sklop snovi iz naravoslovja zaključijo, začnejo s snovjo družbe. 
Učiteljica je  razumevajoča za tako obliko urnika.  
Taka oblika urnika je primerna; za razredno stopnjo so fiksne samo nekatere ure npr.  
športna vzgoja, je povedal ravnatelj. 
 
Ga. Nagode – ali bi starši lahko dobili internetne naslove učiteljev? 
Dogovorili so se, da obvestila za učitelje lahko pošljejo v tajništvo šole. Naslov šole 
dobite v publikaciji. 
 
Ga. Vehar – pohvaliti je potrebno akcijo v začetku šolskega leta, ko staršem ni bil 
dovoljen dostop pred šolo z osebnim avtomobilom. 
Starši – pohvalili bi učiteljice matematike v 7. razredih, malce negotovostji pa čutijo 
pri  pouku fizike v 9. razredih. 
 
 
Ad 3/ 
Ravnatelj je starše seznanil  z ustanovitvijo šolskega sklada.  
Prva naloga sveta staršev je, da imenuje štiri člane izmed svojih vrst in nato skupaj z 
že tremi delavci šole potrdi upravni odbor.trdi upravni odbor. 
Predlagni člani so : Šabanović Edita, Nagode Darja, Novak Monika in Berginc 
Roman. 
Starši so soglasno potrdili upravni odbor v sestavi : Irena Reškovac, Barbara Udrih,  
Renata Magnik Lavtižar, Edita Šabanović, Darja Nagode, Monika  Novak in Roman 
Berginc. 
 
Ga. Georgiev – kako je poskrbljeno za učence tujce? 
Na MŠŠ Ljubljana smo poslali vlogo za plačilo ur dodatne strokovne pomoči za 13 
letošnjih  in 6 učecev iz prejšnjega leta. Odgovora še nismo prejeli. Dve učiteljici (eno 
iz I. in eno iz II. triade) smo prijavili na tečaj Slovenščina kot drugi tuji jezik, medtem 
ko je učiteljica v III. triadi za to že usposobljena. 
 



Starši so podpisali petico o številu učencev v 1. razredih (priloga). 
 
Sestanek je bil zaključen ob 17.50 uri. 
 
 
 
Zapisala:     Ravnatelj: 
Marta Klinar     Robert Kerštajn, prof. 
 
      Predsednica sveta staršev: 
      Marija Jerala 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


