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Z A P I S N I K 

 

 

1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 23. 09. 2014, ob 16.30 v čitalnici šole. 

Prisotni: Tanja Bogataj, Zehra Biščević, Maja Rostohar, Denis Bakonič, Romana Smagin, 

Almira Ribič, Mateja Stružnik, Mane Mlakar, Saša Šuvak, Lidija Klobučar, Laste Naumovski, 

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

Kurbegović. 

Opravičeno odstotni: Edita Šabanović, Dalila Burzić, Igor Zlatanov, Sanela Pivać, Tina Siega, 

Lazar Simjanovski, Barbara Lakota. 

Odsotni: Katja Kobentar, Senka Zukić, Merima Hadžić. 

 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev  zapisnika 3. seje, 26. 5. 2014  

2. Potrditev  zapisnika 1. korespondenčne seje, 30. 5. 2014 

3. Obravnava LDN za šolsko leto 2014/15              

4. Predlaganje članov v Šolski sklad     

5. Imenovanje predstavnika v Aktiv Svetov staršev Zgornje Gorenjske                  

6. Pobude in predlogi 

7. Razno 

 

 

Ad 1/ Potrditev  zapisnika 3. seje, 26. 5. 2014  

Zapisnik 3. seje so predstavniki prejeli po elektronski pošti.  

SKLEP 1: Zapisnik 3. seje je soglasno sprejet. 

 

Ad 2/ Potrditev  zapisnika 1. korespondenčne seje, 30. 5. 2014 

Zapisnik 1. korespondenčne seje so predstavniki prejeli po elektronski pošti.  

SKLEP 2: Zapisnik 1. korespondenčne seje je soglasno sprejet. 

 

 

Ad 3/ Obravnava LDN za šolsko leto 2014/15 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2014/15.  

- Učenci, ki se vpisujejo na našo šolo prihajajo tudi iz drugih šolskih okolišev (Koroška 

Bela, Toneta Čufarja). Veliko je tudi priselitev iz drugih držav.  

- V letošnjem šolskem letu smo učencem ponudili tudi neobvezne izbirne predmete. 

- Ponudba izbirnih predmetov je podobna kot lansko leto - 26 predmetov. 

- Dopolnilni in dodatni pouk organiziramo za učence, ki pri posameznih predmetih 

presegajo določene standarde znanja ali pa potrebujejo pomoč pri učenju. To je pri 

predmetih SLJ, TJA, MAT, FIZ, pri ostalih predmetih pa v dogovoru z učiteljem.  



- OPB – 8 oddelkov z 299 učenci od 1. do 5. razreda. V jutranje varstvo je vključenih 

133 učencev 1. in 2. razreda ter tudi 3. razreda (cca. 10-15 učencev). 

- Izvajamo tudi slovenščino za tujce – tri učiteljice izvajajo ure slovenščine za tiste 

učence, ki so v Sloveniji prvo leto. 

- Odločili smo se, da šole v naravi ne ponudimo v 1., 7. in 9. razredu. Letos bomo v 5. 

razredu ponudili kar dve šoli v naravi, zato ker je lansko leto zaradi slabih snežnih 

razmer zimska šola v naravi za učence teh razredov odpadla.  
- Šola tudi sodeluje z okolico: Občino Jesenice, Zdravstvenim domom, Policijsko 

postajo, krajevno skupnostjo, šolami, Mladinskim centrom Jesenice, Zavodom za 

šport, Gledališčem,… 
- Izvedene investicije: obnova parketa v mali telovadnici, menjava pohištva v dveh 

razredih, menjava radiatorjev…  

- Načrtovane investicije: menjava parketa v veliki telovadnici, dokončanje brezžičnega 

omrežja na šoli in vključitev v mednarodno izobraževalno mrežo Eduroam, 

nadaljevanje zamenjave radiatorjev, nakup preostanka sedmih projektorjev, 

dokončanje zamenjave pohištva v učilnicah,  delna zamenjava zastarelih računalnikov. 

- Učenci se vključujejo v tekmovanja iz različnih znanj ter sodelujejo pri različnih 

projektih.  

- Na šoli bomo zbirali: plastične pokrovčke, star papir (14., 15. 10. 2014), odpadne 

kartuše, tonerje (Rdeči noski), tekstil.  

 

Pomočnica ravnatelja, ga. Kusterle, je dodala, da smo dobili ponudbo ameriške 

ambasade, kjer bo nekdo prišel predstavit življenje Američanov. Izvedlo se bo za 

učence 8. in 9. razredov.   

SKLEP 3: Člani so se seznanili z LDN za šolsko leto 2014/15. 

 

Ad 4/ Predlaganje članov v Šolski sklad 

Ga. Markež: Predsednica Šolskega sklada prosi, če se predstavnike Sveta staršev seznani, da 

UO Šolskega sklada zaključuje dve letni mandat, ko se morajo zamenjati člani oz. članice. 

Novi predstavnici s strani šole bosta učiteljici Irena Dolar in Anita Kosem, žal pa za 

predstavnike staršev še niso uspeli najti zamenjav. Trenutno imajo izbrane tri predstavnice 

staršev, potrebujejo še enega oz. eno. Prosi, če bi se kdo od predstavnikov Sveta staršev javil 

oz. predlagal koga od staršev.  

Za članico UO Šolskega sklada se je javila ga. Andreja Prezelj. 

 

Ad 5/ Imenovanje predstavnika v Aktiv Svetov staršev Zgornje Gorenjske 

V tem šolskem letu je prenehal mandat predstavnici v Aktivu Svetov staršev Zgornje 

Gorenjske. Zaradi tega je potrebno izbrati novega predstavnika.  

Za predstavnika v Aktivu Svetov staršev Zgornje Gorenjske se je javil g. Laste Naumovski. 

 

Ad 6/, Ad 7/  Pobude in predlogi, Razno 

Ga. Lakota, predstavnica staršev 9. b razreda, se je opravičila in prosila, če se lahko 

obravnava izvedba programa spolne vzgoje za 9. razrede z dr. Petkovo. Starši tega razreda 

predlagajo, da se del sredstev za izvedbo prispeva iz Šolskega sklada iz naslova financiranja 

učnih delavnic 

Pomočnica ravnatelja, ga. Kusterle, je posredovala odgovor, da je na šoli že pred leti projekt 

spolne vzgoje izvajal Zavod za Zdravstveno varstvo Kranj, ki pa je pripravil dražji program, 

kot v naslednjih letih, ko smo sodelovali z dr. Petkovo in z Visoko šolo za zdravstveno nego 

na Jesenicah. Z dr. Petkovo smo sodelovali 4 leta po vrsti, razen lansko leto. Trenutno 

potekajo dogovarjanja med med. sestro Nočevo in dr. Petkovo za izvedbo programa spolne 



vzgoje, ki pa bo plačljiv. Planirata, da bi program obsegal 4 ure, od tega bi 2 uri izvedla 

Nočeva, 2 uri pa Petkova. Ko bo program odobren s strani vodstva Zdravstvenega doma, ga 

bo ga. Noč poslala na šolo. 

 

Starši menijo, da je delavec javnih del, ki v avli sprejema starše, otroke, obiskovalce, prva 

oseba, s katerim pride obiskovalec v kontakt, zato ni primerno, da gleda v računalnik in 

posluša glasbo, ampak da prihajajoče in odhajajoče vsaj pozdravi. Pohvalili so prejšnjega 

delavca javnih del. 

Ravnatelj je povedal, da so osebe, ki naj bi opravljale delo informatorja, napotene s strani 

Zavoda za zaposlovanje, tako, da šola nima velike izbire. Zagotovil pa je, da je bil gospod 

boljša izbira med vsemi kandidati in da se bo pogovoril z delavcem. 

 

Gospa Bogataj je na začetku šolskega leta podala pobudo za urejanje šolske okolice z delom v 

sadovnjaku, obdelovanjem zemlje, zelenjavnim vrtom, zeliščnim vrtom,… Zanima jo, kako so 

se na šoli odločili.  

Ga. Kusterle je predlagala, da se ga. Bogataj dobi z učiteljicami, ko bodo govorilne ure in se 

bodo pomenile o podrobnostih.  Dodala je, da sta z ravnateljem z navdušenjem sprejela njen 

predlog.  

 

Go. Biščević je zanimalo, kakšen je normativ števila učencev v 1. razredih. Meni, da je 

številčno stanje previsoko. Zanima jo, če se da na Ministrstvu vplivati, da bi bilo v oddelku 

manjše število otrok oz. da bi oblikovali štiri oddelke.   

Ravnatelj je povedal, da je normativ za oblikovanje oddelka 28 učencev in soglasju z 

ministrstvom lahko tudi večje za 2 učenca. Za oblikovanje treh oddelkov je potrebno 57 

učencev, za štiri oddelke pa 84 učencev.  

Ga. Kusterle predlaga, da se s to temo obrne na Aktiv Svetov staršev Zgornje Gorenjske. 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.45 uri. 

 

  

 

Ravnatelj:     Predsednica Sveta staršev: 

Robert Kerštajn, prof.    Danjela Markež 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Nataša Krajnc 


