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Z A P I S N I K 

 

 

3. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 07. 06. 2016, ob 16.30 v čitalnici šole. 

Prisotni: Danjela Markež, Mirhet Redžić, Tina Siega, Tanja Bogataj, Zehra Biščević, Monika 

Komic, Mateja Stružnik, Mane Mlakar, Saša Šuvak, Nives Regeis, Lilijana Leskovar, Špela 

Kavčič, Špela Šmalc, ravnatelj Robert Kerštajn. 

 

Opravičeno odstotni: Maja Rostohar, Dalila Burzić, Romana Smagin, Laste Naumovski, 

Andreja Prezelj. 

 

Odsotni: Dijana Đekić, Edita Šabanović, Mejasa Pajić, Denis Bakonič, Almira Ribić, Sanela 

Pivać, Merima Hadžić, Azra Kadirić, Marko Panić. 

 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje, 03. 03. 2016 

2. Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/2017 

3. Šolski sklad 

4. Razno 

 

 

Predsednica je ugotovila, da 3. seja Sveta staršev ni sklepčna, ker je na seji od sedemindvajsetih 

članov prisotnih trinajst članov. V primeru, da bi bilo vsaj štirinajst predstavnikov staršev 

prisotnih, bi bila sklepčnost zagotovljena.  

Predsednica je odločila, da se bo izvedla korespondenčna seja. Predstavniki bodo v četrtek,  

09. 06. 2016 prejeli vabilo po elektronski pošti. 

Predstavila je dnevni red, na katerega ni bilo pripomb.  

 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika 2. sestanka 

Zapisnik zadnje seje je objavljen na šolski spletni strani, pod zavihkom ˝Za starše˝. 

 

Predsednica je povzela zapisnik in sklepe prejšnje seje.  

 

PREDLOG 1: Zapisnik 2. seje z dne, 03. 03. 2016 se bo potrdil na  korespondenčni seji. 

 

Ad 2/ Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/2016 
Skrbnica učbeniškega sklada, ga. Udrih, je povedala, da se vsako leto trudimo za najnižjo ceno 

delovnih zvezkov.  



Članom je posredovala predlagane cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po 

posameznih razredih (priloga). 

 

Na kratko je podala obrazložitve glede predlaganih cen: 

      2.   razred: znesek višji za 3,8 € zaradi menjave za medpredmetne delovne zvezke, 

4. razred: znesek je za 16 € nižji, ker sta pri MAT združena dva zvezka, ni tudi več 

delovnega zvezka za TJA, 

5. razred: znesek je za 9 € višji, ker je dodan delovni zvezek za TJA in zamenjan delovni 

zvezek za SLO,  

8.  razred: znesek je za 14 € višji zaradi zamenjav delovnega zvezka pri MAT in FI,    

podražitve zvezka pri TJA, zamenjave zvezka iz i-učbenika na klasičnega pri BIO ( lani so 

starši plačali polovico i-učbenika, polovico pa je bilo sofinancirano strani Šolskega sklada) 

ter nakup periodnega sistema (v lanskem letu so učenci prejeli brezplačne izvode). 

 

- G. Mlakarja je zanimalo, če je kakšen delovni zvezek cenejši. Gospa Udrih je 

odgovorila, da sta cenejši matematični zvezek v 4. razredu ter pri slovenščini v 5. 

razredu. 

- 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. Gospa Udrih je povedala, da so ji učiteljice zagotovile, da so bile v letošnjem  

šolskem letu pozorne in so porabili skoraj ves material iz škatle. 

 

PREDLOG 2: Izdelovanje izdelkov iz odpadnih materialov, starši lahko doma zbirajo določen 

material, ki ga lahko potem učenci uporabijo na tehniškem dnevu. 

 

PREDLOG 3: Soglasje za ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2016/2017 bodo člani Sveta staršev dobili v potrditev na korespondenčni seji.  

 

 

Ad 3/ Šolski sklad 

Predsednik Šolskega sklada Mane Mlakar in članica Nives Regeis sta povedala, kaj je bilo do 

sedaj narejenega: 

- financiranje ogleda ginekološke ambulante za 9. razrede, 

- sofinanciranje šol v naravi, 

- pokritje stroškov valete (majice za učence 9. razredov, cvetje), 

- pokritje stroškov nagradnega dneva 9 učencem, ki so v šolskem letu zbrali največ 

papirja in se bodo pridružili 9. b razredu na njihovem nagradnem dnevu, 

- pokritje vstopnine za obisk Antimuzeja (izbirni predmet Projekti iz fizike in ekologije), 

- nakup učil podjetja Radovednež. 

Stanje na računu je bilo konec meseca maja 8.845 €. 

Gospa Regeis je povedala, bodo starši v novem šolskem letu za subvencijo delovnih zvezkov 

morali oddati vlogo. Če pa kljub temu zvezkov ne bodo prevzeli, se jim bo zaračunalo. 

Svetovalna delavka Alenka Robič, bo pripravila seznam socialno ogroženih učencev, katerim 

bodo posredovali vabilo k oddaji vloge za subvencijo. Določili bodo tudi točen rok, do kdaj 

morajo vrniti vloge.  

 

  



 

Ad 4/ Razno 

- Gospa Regeis je povedala, da je šolski pevski zbor nastopal na komercialni prireditvi v 

Kolpernu, kamor pa starši brez nakupa vstopnice niso imeli vstopa. Želijo si, da v 

primeru nastopa otrok, vsak otrok prejme vstopnice še za starše.  

- Gospa Siega je izrazila mnenje, da bi vsi nastopajoči na zaključnem koncertu pevskih 

zborov morali prejeti čokoladice, ne pa samo solisti. S tem, ko so jih prejeli samo 

nekateri, so bili ostali otroci razočarani. Ravnatelj je povedal, da se morajo v zvezi s 

tem obrniti na zborovodkinje, jim bo pa posredoval njihovo željo. 

- Predsednico je zanimalo, kolikšna je bila udeležba v zimski šoli v naravi. Ravnatelj je 

povedal, da se jo je udeležilo 30 učencev. Dodal je, da mora šola ponuditi eno zimsko 

in eno poletno šolo v naravi. Poletna šola v naravi je sofinancirana s strani ministrstva, 

zato učence spodbujajo, da se jo udeležijo v čim večjem številu. Zimska šola pa je 

najcenejša varianta za tiste, ki bi si želeli naučiti smučati. Smučarsko opremo morajo 

imeti učenci sami, je pa tudi možna izposoja na smučišču (Kranjska Gora). Včasih pa 

so v šoli imeli tudi opremo za tek na smučeh, ker so poleg alpskega smučanja nudili tudi 

smučarski tek. Predsednica je predlagala, da bi šola s sredstvi Šolskega sklada kupila 

rabljeno opremo za alpsko smučanje.  Podan je bil tudi predlog, da bi šola imela na 

razpolago sanke in drsalke. Ravnatelj je povedal, da je najem drsalk na drsališču 

Podmežakla 2 €, starši pa so povedali, da si na športnem dnevu otroci sanke delijo.  

- G. Mlakarja je zanimalo, zakaj se veliko dejavnosti izvaja v mesecu maju in juniju. 

Ravnatelj je povedal, da se veliko dejavnosti izvaja v okviru CŠOD, kjer oni določijo 

termine izvedbe. Bo pa opozoril učitelje, da bodo razporejali načrtovane dejavnosti čez 

celo šolsko leto.  

- Ga. Siega je povedala, da so za predmet Sodobna priprava hrane morali učenci prinesti 

v šolo hrano, s katero so potem kuhali. Zneski nakupov te hrane so bili pri učencih 

različni (npr. eden je prinesel hrano v vrednosti 0,50 €, nekdo pa v vrednosti 3 €). Zato 

je predlagala, da učenci zberejo denar, nato pa iz tega zneska nakupijo hrano. Ravnatelj 

je mnenja, da se hrano lahko nabavi tudi v šolski kuhinji.  

- G. Mlakarja je zanimalo, kako to, da veliko otrok ne naredi kolesarskega izpita. 

Ravnatelj je povedal, da mora učenec narediti pisni in praktični del izpita, potem lahko 

dobi kolesarsko izkaznico. Učenec, ki ne opravi izpita, ne osvoji ustreznega znanja za 

samostojno vožnjo v prometu, zato ne more dobiti izkaznice. Na izkaznici sta podpisana 

mentor in ravnatelj, prav tako pa tudi starši in so vsi s tem odgovorni za otrokovo varnost 

v prometu. Povedal je še, da imajo učenci v 5. razredu ure prometne vzgoje, ki so 

namenjene prav kolesarskemu izpitu. Starše je zanimalo, kaj je s tistimi učenci, ki ne 

dobijo kolesarske izkaznice.   

 

PREDLOG 4: Na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice se 

naslovi vprašanje, kako naj ravnajo v prometu učenci, ki kolesarske izkaznice ne 

prejmejo.  

 

- Gospa Biščević je izpostavila cestno problematiko na Cesti bratov Stražišarjev in ulici 

Ukova. Povedala je, da omenjeni ulici učenci uporabljajo na poti v šolo in iz šole. 

Obrnila se je na Javno agencijo za varnost prometa, kjer so ji odgovorili in odgovor tudi 

posredovali na Občino Jesenice in na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

občine Jesenice (SPV). Potrebno bi bilo odpraviti nekaj nepravilnosti:  

- na cesti ni pločnika ali vsaj s črto omejenega prostora za pešce, 

- omejitev hitrosti je 40 km/h (cesta je ozka in brez pločnika), 

- cesto pogosto uporabljajo tudi tovornjaki in kombiji, 



- ni označbe za nevaren ovinek in most, 

- slaba osvetlitev ulice, 

- ni označbe za šolsko pot, 

- ˝ležeči policaji˝. 

Ravnatelj je povedal, da so se nanj obrnili iz Javne agencije za varnost prometa in ga 

prosili za mnenje. G. Gale, ki je predstavnik v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu občine Jesenice je povedal, da je bil predlog SPV Jesenice, da bi bilo potrebno 

na novo izrisati varne šolske poti. K sodelovanju bi povabili tudi otroke in starše naše 

šole. Vsak otrok naj bi skupaj s starši izrisal šolsko pot, ki naj bi bila po njihovem 

mnenju varna. Ko bi prejeli potrebne nove podatke, bi se varna šolska pot na novo 

izrisala. 

  

PREDLOG 5: Na Občino Jesenice in  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

občine Jesenice se poda predlog za ureditev varne šolske poti za Cesto bratov 

Stražišarjev in ulico Ukova. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17:45. 

 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež, l.r. 

 

 

 

 


