
 OSNOVNA ŠOLA 

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

-------------------------------------------------------- 
Štev.: 623/2-13 

Datum: 26.09.2013 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v ponedeljek, 24. 09. 2013, ob 16.30 v čitalnici šole. 

Prisotni: Dalila Burzić, Katja Kobentar, Nives Regeis, Romana Smagin, Mojca Novak, 

Bogdana Oblak, Alenka Brečko, Saša Šuvak, Lidija Klobučar, Igor Zlatanov, Laste 

Naumovski, Azra Kadirić, Danjela Markež, Marko Panić, Špela Šmalc, Andreja Prezelj, 

Viktorija Oblak, Edina Halilović, Branko Brelih,  

Opravičeno odstotni: Simona P. Komloši, Sanela Pivač, Tina Siega, Andreja Vehar Jerman. 

Odsotni: Jasna Mihajlović, Merima Hadžić, Lazar Simjanovski, Ševala Kovać. 

 

 

 

Dnevni red: 

1. Pregled  zapisnika zadnje seje  

2. Obravnava LDN za šolsko leto 2013/14              

3. Šolski sklad                      

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

V zvezi s točko Šolskega sklada, je ga. Globočnik elektronsko sporočila, da letos še niso imeli 

sestanka. Sporoča, da  bodo članice UO Šolskega sklada tudi v letošnjem šolskem letu 

nadaljevale z aktivnostmi, iskale nove možnosti pridobivanja sredstev za sklad in se trudile za 

kvalitetno porabo zbranih sredstev. Delo sklada bo predstavila na naslednjem sestanku Sveta 

staršev, ko bo lahko posredovala že več informacij. 

Zaradi tega ga. Nagode predlaga, da se v tretji točki obravnava izvolitev novega predsednika 

Sveta staršev in kandidatov za Svet šole.  

 

Prisotni člani Sveta staršev se strinjajo s predlagano spremembo dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Obravnava LDN za šolsko leto 2013/2014 

3. Izvolitev novega predsednika Sveta staršev in kandidatov za Svet šole 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

SKLEP: Člani se strinjajo s spremenjenim dnevnim redom.  

 

Ad 1/ 

Zapisnik zadnje seje so si predstavniki lahko ogledali na šolski spletni strani. 

SKLEP: Zapisnik 4. seje je soglasno sprejet. 

 

 



Ad 2/ 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2013/14.  

- Na šoli je 599 otrok.  

- Ponudba izbirnih predmetov je podobna kot lansko leto - 25 predmetov. 

- Koledar NPZ je razviden na šolski spletni strani, s povezavo na RIC. V letošnjem letu 

je preverjanje obvezno v 6. razredu.  

- Dodatno učno pomoč potrebuje 31 učencev. Z njimi se ukvarjajo socialna 

pedagoginja, specialne pedagoginje, učitelji. 

- V podaljšano bivanje je vključenih 296 otrok od 1. do 5. razreda.  

- Dneve dejavnosti so pripravili učitelji na aktivih. Za vsak razred je na leto namenjenih 

15 dni dejavnosti (kulturni, tehniški, naravoslovni, športni).  

- Šola v naravi bo v 2., 3., 4., 5., 6. in 8. razredu.  

- V okviru zdravstvenega varstva učencev sodelujemo z Zdravstvenim domom Jesenice.  

- Za prometno varnost skrbimo celo šolsko leto, ne samo prvi teden pouka.  

- V preteklem letu je bilo s sredstvi Šolskega sklada kupljenih 9 projektorjev v vrednosti 

okoli 8.000 €.  

- V tem letu bomo izvedli tudi predavanje za starše in zaposlene na šoli.  

Starši so predlagali nekaj tem in izvajalcev: Milica Novković - Ustvarjalna 

vzgoja, Familylab in Tina Bergant,  Medvrstniško nasilje, Verbalno nasilje v 

šoli. 

- Ravnatelj je povedal, katere investicije so bile na šoli izvedene preteklo leto in kaj se 

načrtuje za tekoče leto. 

- Učenci sodelujejo na različnih tekmovanjih.  

Ga. Klobučar predlaga, da se ob tekmovanjih učencev organizira navijaška 

skupina učencev, ki bodo spodbujali tekmovalce ob nastopih. 

Podana je bila pobuda k večji ponudbi športa, npr. atletika, gimnastika.  

Go. Smagin je zanimala ponudba naravoslovnih predmetov za 2. razred. 

Ravnatelj ji je predlagal, naj se obrne na razredničarko. 

- Papirna akcija bo  8. in 9. septembra. Še vedno velja, da vsak učenec prinese 5 kg 

papirja.  

Ga. Nagode je predlagala, da se tematika spolne vzgoje za 9. razrede v sodelovanju z 

Zdravstvenim domom vključi v LDN.  

Starši so pohvalili delavca javnih del v avli. 

Ga. Markež predlaga, da naj bi bilo po 2. roditeljskem sestanku, ki je na temo poklicnega 

usmerjanja, še srečanje z razredniki. 

Starši so pohvalili go. Žumer, ki dela z nadarjenimi. Želijo, da se delo z njimi nadaljuje.  

SKLEP: Člani so se seznanili z LDN za šolsko leto 2013/14. 

 

Ad 3/ 

Ga. Nagode je povedala, da je predsednici Sveta staršev in članom Sveta staršev v Svetu šole 

potekel mandat.  

Predsednica je predlagala nove predstavnike, in sicer: 

- predsednica Sveta staršev – ga. Danijela Markež 

- predstavniki Sveta staršev v Svetu šole so: Danjela Markež, Dalila Burzić, Marko 

Panić. 

SKLEP: Člani Sveta staršev so predlagane kandidate soglasno potrdili. Mandat traja 

štiri leta 

 

Ad 4/, Ad 5/ 

- Starše so zanimali vprašalniki od ARTOS, ki so jih dobili v izpolnjevanje. 



Ravnatelj je razložil namen testiranja.  

- G. Breliha je zanimala poklicna orientacija v 8. in 9. razredu. Starši si želijo še več  

predstavitev poklicev.  

Ravnatelj je povedal, da ima svetovalna delavka roditeljski sestanek na to temo, vendar se bo 

pozanimal, kako je s predstavitvami poklicev.  

 

ODGOVOR: 

- Poklicna orientacija: 

Svetovalna delavka gospa Robič je pripravila poročilo o izvedbi predstavitev poklicev in 

poklicne orientacije – v prilogi.  

 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.50 uri. 

 

  

 

Zapisala:     Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc     Darja Nagode  

 

 

 

 

       

 

 



Datum: 2.10.2013 

Štev.: 

 

Predsednici sveta staršev 

Darji Nagode 

 

Zadeva: Odgovor g. Branku Brelihu, ki je na svetu staršev izpostavil, da želijo starši še več 

predstavitev poklicev v okviru poklicne orientacije v 8. in 9. razredu. 

 

Poklicna orientacija v osnovni šoli je sestavni del vzgojno izobraževalnega procesa, njen cilj 

pa je aktivno sodelovanje učencev in njihovih staršev  v poklicnem odločanju.  

 

V šoli tako izvajamo: 

-  poklicno informiranje o možnostih nadaljnjega izobraževanja, poklicih in možnostih 

zaposlovanja v okviru oddelčnih ur, individualnih razgovorov z učenci in starši 

- poklicno vzgojo z organizacijo obiskov učencev po srednjih šolah, poklicnih sejmih in z 

udeležbo na predstavitvah posameznih šol ( v okviru tehniških dni  obisk in predstavitev 

programov posameznih šol - v 6. razredu obisk Srednje biotehniške šole Strahinj, v 7. razredu 

Srednje lesarske šole v Škofji Loki, v 8. razredu Srednje šole Jesenice, v 9. razredu 

Tehniškega šolskega centra Kranj; nadarjeni učenci sodelujejo v projektih srednjih šol, 

udeležba učencev 8. razreda na predstavitvi obrtnih poklicev, predstavitev srednjih šol za 

starše in učence na poklicnem sejmu na OŠ Toneta Čufarja Jesenice) 

- individualno in skupinsko poklicno svetovanje v šoli in na Zavodu za zaposlovanje, timske 

konference z Zavodom za zaposlovanje 

- zbiranje podatkov o izobraževalnih in poklicnih namerah učencev z Vprašalnikom o 

poklicni poti, odkrivanje poklicnih interesov z računalniškim programom Kam in kako 

- organizacijo in izvedbo roditeljskega sestanka za starše o poklicni orientaciji v 8. razredu in 

pred vpisom v srednje šole  v 9. razredu, 

- obveščanje zainteresiranih staršev in učencev za udeležbo na predstavitvah posameznih šol 

in pred vpisom še o informativnih dnevih na srednjih šolah, 

- obveščanje staršev in učencev o možnosti pridobivanja informacij o poklicih in nadaljnjem 

izobraževanju po internetu (spletne strani posameznih šol, spletna stran ministrstva za šolstvo, 

mapa Poklicni kažipot s povezavo na spletno stran www.mojaizbira.si ) 

- učencem predstavimo postopek vpisa v srednje šole in v šoli z učenci izpolnimo obrazec za 

vpis v začetni letnik srednje šole.  

 

Vse dejavnosti so načrtovane v skladu s programom poklicne orientacije v osnovni šoli, ki ga 

koordinira na ravni države Zavod za zaposlovanje in so vsako leto načrtovane v letnem 

delovnem načrtu šole z namenom, da učenem in njihovim staršem pomagamo pri ustrezni 

izbiri nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za želeni poklic. Menim, da šola s tem 

ustrezno predstavi poklice in možnost nadaljnjega izobraževanja. 

 

Pripravila:        Ravnatelj: 

Alenka Robič,        Robert Kerštajn, prof., l.r. 

svetovalna delavka 

 

http://www.mojaizbira.si/


OSNOVNA ŠOLA 

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5, 4270 JESENICE 

-------------------------------------------------------- 

 

Štev.: 623/1-13 

Datum: 18. 9. 2013 

 

 

 

V A B I L O 

 

Vabimo Vas na 1. sestanek Sveta staršev, ki bo v torek, 24. 9. 2013,  ob 16.30  v 

čitalnici  šole. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled  zapisnika  zadnje seje  

2. Obravnava LDN za šolsko leto 2013/14              

3. Šolski sklad                      

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

 

 

 

Ravnatelj:     Predsednica Sveta staršev: 

Robert Kerštajn, prof.      Darja Nagode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge si lahko ogledate na šolski spletni strani pod zavihek ˝Za  starše˝: 

- Zapisnik Sveta staršev 4. seja 7.6.2013 

 
 

http://www.prezihovvoranc.si/files/za_starse/zapisniki_sveta_starsev/zapisnik_sveta_starsev_4._seja__7.6.2013.pdf

