
OSNOVNA ŠOLA 

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

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

Štev.: 576-900-5/2015-2 

Datum: 06. 10. 2015 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 29. 09. 2015, ob 16.30 v čitalnici šole. 

Prisotni: Danjela Markež, Mirhet Redžić, Tanja Bogataj, Edita Šabanović, Zehra Biščević, 

Dalila Burzić, Denis Bakonič, Almira Ribić, Mateja Stružnik, Mane Mlakar, Saša Šuvak, 

Nives Regeis, Lilijana Leskovar, Špela Kavčič, Marko Panić, Špela Šmalc, Andreja Prezelj, 

ravnatelj Robert Kerštajn. 

 

Opravičeno odstotni: Monika Komic, Romana Smagin, Laste Naumovski, Azra Kadirić, Tina 

Siega. 

 

Odsotni: Dijana Đekić, Maja Rostohar, Mejasa Pajić, Sanela Pivać, Merima Hadžić. 

 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev  zapisnika 3. seje, 01. 06. 2015  

2. Obravnava LDN za šolsko leto 2015/16              

3. Pobude in predlogi 

4. Razno 

 

 

 

Ad 1/ Potrditev  zapisnika 3. seje, 01. 06. 2015  

Zapisnik 3. seje so si predstavniki ogledali na spletni strani.  

SKLEP 1: Zapisnik 3. seje je soglasno sprejet. 

 

 

Ad 2/ Obravnava LDN za šolsko leto 2015/16 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2015/16.  

- Povedal je, da je bilo na 1.9.2015 na šoli 627 otrok. S tem podatkom smo največja šola 

v občini.  

- V tem letu se izvajajo neobvezni izbirni predmeti:  

 4,.5.,7., 8. razred –nemščina 

 4., 5. razred – šport 

 1. razred - angleščina 

- Dodatna strokovna in učna pomoč se nudi 36 učencem, ki jo izvajajo specialne 

pedagoginje, socialna pedagoginja, pedagoginje, učitelji in kot svetovalna storitev. 

- Dopolnilni in dodatni pouk se izvaja pri slovenščini, matematiki, angleščini in fiziki. 

- V oddelke podaljšanega bivanja je vključenih 305 učencev. V oddelke jutranjega 

varstva je vključenih 117 učencev.  



- V šolski kuhinji dnevno pripravijo 660 malic in 330 kosil. Malice in kosila pripravljajo 

tudi za učence OŠ Poldeta Stražišarja.  

- Ministrstvo za šolstvo in šport subvencionira 417 malic in 72 kosil.   

- Sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo, s katerim smo dogovorjeni, da dnevno 

pripravimo 3-5 brezplačnih kosil osebam, ki so v materialni stiski.  

- Učenci od 1. do 9. razreda imajo enkrat letno sistematski zobozdravstveni pregled.  

Učenci 1., 3., 6. in 8. razreda pa imajo sistematski zdravstveni pregled.  

- V letošnjem letu je novost sodelovanje z Zdravstvenim vzgojnim centrom Jesenice, ki 

bo v šoli izvedel program zdravstvene vzgoje v vseh razredih.  

- Prometni varnosti posvečamo posebno pozornost, saj organiziramo obisk policista v 1. 

razredih, izvajamo program prometne varnosti Jumicar v 4. razredih, v 5. razredih 

policist Policijske postaje Jesenice izvaja predavanja na temo varnosti, petošolci tudi 

opravljajo kolesarski izpit.  

- V čim večji meri poskušamo sodelovati z okolico: Center za socialno delo, Zavod za 

šport, Gledališče, Območna obrtna zbornica, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske-

Ragor, Društvo upokojencev Jesenice, … 

- Investicije v letu 2015-2016: menjava radiatorjev, nakup stroja za čiščenje parketa v 

športni dvorani, sanacija tal v jedilnici, menjava pohištva v jedilnici, obnova klime v 

dvorani, obnova strehe v mali telovadnici, … 

SKLEP 2: Člani so se seznanili z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2015/16. 

 

Starši so pohvalili predavanje in obisk ginekološke ambulante v lanskem letu, 

zanimalo jih je ali bodo devetošolci tudi v letošnjem  letu obiskali ginekološko ambulanto. 

Ravnatelj je povedal, da bo za devetošolce v sklopu zdravstvene vzgoje izvedeno predavanje 

Vzgoja za zdravo spolnost. 

PREDLOG: Predavanje in delavnice na temo spolnost mladostnikov, obisk ginekološke 

ambulante in posvet z ginekologinjo za učence 9. razredov. 

Gospo Šuvak je zanimalo, zakaj je postavljena omejitev vpisa pri interesni dejavnosti 

Med dvema ognjema.  Ravnatelj je odgovoril, da ni omejitve pri vpisu na interesno dejavnost. 

Starši so predlagali, da se roditeljski sestanki skličejo po seji Sveta staršev, da 

predstavniki lahko predstavijo, kar je bilo dogovorjeno na seji. Ravnatelj je povedal, da so 

roditeljski sestanki prej zato, ker se na njih izbirajo predstavniki v Svet staršev. 

Gospo Markež je zanimalo, ali se da urediti, da se roditeljski sestanki med seboj ne 

prekrivajo. Ravnatelj je potrdil, da se v dogovoru z razredniki sestanki lahko uskladijo.  

Gospa Regeis je menila, da je novoletno rajanje za učence od 1. do 5. razreda 

predrago, na učenca znese 4-5 €.  

 

Na seji sta bila prisotna predsednik Šolskega sklada, g. Mane Mlakar in članica ga. Nives 

Regeis.  

Gospa Regeis je predstavila delovanje sklada. Povedala je, da so na 29. sestanku, ki je bil 

14.4.2015 predlagali spremembo Pravilnika o delovanju Šolskega sklada in njegovega 

financiranja.  

Sprejeti sklepi:  

1. Zaradi čedalje večje socialne stiske otrok se procent za socialne transferje na letni 

ravni poveča iz 10 % na 30 %. 

2. Stalno članstvo šolske socialne delavke, ker ostali člani niso bili sproti obveščeni o 

vzrokih za spremembe pri socialnih transferjih – predvsem subvencioniranje šolske 

prehrane.  

3. Mandat članom naj se podaljša na 4 leta, saj se le tako lahko dela kvalitetno in bolj 

transparentno.  



PREDLOG: Vse spremembe morajo biti potrjene na Svetu šole, zato predlaga, da se na 

sledeči seji Sveta šole potrdijo predlagane spremembe.  

Predstavila je dejavnosti, ki so bile financirane oz. sofinancirane iz sklada: 

- poslali so 90 prošenj za donacije,  

- božična predstava Romane Kranjčan 1. - 4. razred, 

- izkupiček novoletnega bazarja gre v sklad, 

- vstopnina na knjižni sejem, 

- nakup kamere za mikroskop za biologijo, 

- obisk Hiše tehnologij v Žirovnici, 

- nakup učil Ječnik za 1. triado, drugi del učil bo nabavljen v tem šolskem letu, 

- financiranje programa spolne vzgoje za 9. razrede, 

- povrnili so polovico kotizacije za tekmovanje med dvema ognjema, 

- sofinanciranje naravoslovnega dne za 7. razrede, 

- nakup kompleta učbenikov za interaktivno uporabo za biologijo, 

- nabava učnih pripomočkov za fiziko, 

- šole v naravi na podlagi prošenj, 

- delovni zvezki za MAT in TIT, 

- šolska prehrana oz. kosila za finančno šibke učence. 

 

V zvezi s sofinanciranjem delovnih zvezkov za MAT in TIT, je povedala, da so bili 103 

učenci izbrani za sofinanciranje. Od tega 17 učencev ni prevzelo delovnih zvezkov. V zvezi s 

tem so se na skladu pogovarjali, da kdor bi želel delovni zvezek, naj sam vloži prošnjo, poleg 

tega pa mora tudi izpolnjevati pogoje za subvencijo.  

Povedala je še, da je bil v šolskem letu 2014/15 s strani staršev povprečni mesečni priliv 593 

€/mesec. 

 

Ad 3/, Ad 4/  Pobude in predlogi, Razno 

Gospa Leskovar je povedala, da delovni zvezki ostajajo prazni. Starši apelirajo na 

učitelje, da vpisujejo v e-asistenta, npr. domače naloge.  

Gospo Kavčič je zanimalo, kakšen je krog izbora delovnih zvezkov. 

Ravnatelj je povedal, da Strokovni svet na nivoju RS potrdi predlagane učbenike, ki se nato 

vpišejo v Katalog učbenikov. Učiteljski strokovni aktiv za posamezni predmet izbere 

učbenike iz tega kataloga, te učbenike nato potrdi ravnatelj. Spisek predlaganih učbenikov s 

strani učiteljev nato pride na Svet staršev. Na šoli težimo k temu, da smo najcenejši, kvaliteta 

pa je odvisna od učiteljev. Skrbnica učbeniškega sklada vsako leto naredi primerjavo s 

preteklim letom in tudi z drugimi šolami.  

Go. Šabanović je zanimalo, zakaj mora biti delovni zvezek še enkrat potrjen s strani Sveta 

staršev, če pa je bil enkrat že potrjen. Kaj, če se starši ne strinjajo, ne potrdijo predlaganega? 

Če delovni zvezek ni bil izpolnjen, ali lahko rečemo, da ne služi svojemu namenu? 

Ga. Markež je predlagala, da lahko Aktiv svetov staršev Zgornje Gorenjske na 2. sestanku 

izvede delavnico na temo, kakšne so pravice in dolžnosti staršev, povabljeni so lahko tudi 

starši.  

Ravnatelj je povedal, da ima Aktiv staršev Slovenije moč pri Ministrstvu za šolstvo, da 

predlaga kakšne spremembe.  

Ga. Markež je predlagala, da se za starše izvede predavanje izvajalca Ne-odvisen.si. Ali bi 

bila šola pripravljena organizirati takšno predavanje? Zanima jih, ali se sme starše preko  

e-asistenta obveščati o predavanjih?  

Gospo Leskovar je zanimalo, ali zadošča opravičevanje preko e-asistenta. Nekatere 

razredničarke želijo poleg tega še pisno opravičilo.  

Ravnatelj je povedal, da so opravičila preko e-asistenta veljavna in da to zadošča.   



 Gospa Regeis je povedala, da imajo zaposleni v kuhinji težave s starši, ker se 

pritožujejo nad jedmi, primer je bil, ko je bila na jedilniku kokošja pašteta, ki je vsebovala 

sledi svinjine.  

Ravnatelj je povedal, da je svinjina na jedilniku enkrat tedensko in na jedilniku označena z 

zvezdico. Malica je brez svinjskih jedi, kosilo mora slediti uravnoteženi prehrani. 

 

  

Seja se je zaključila ob 18.27 uri. 

 

  

 

 

Ravnatelj:     Predsednica Sveta staršev: 

Robert Kerštajn, prof., l.r.    Danjela Markež, l.r. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Nataša Krajnc 

 

 

 

 

       

 



OSNOVNA ŠOLA 

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5, 4270 JESENICE 

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

 

Štev.: 576-900-5/2015-1 

Datum: 24. 09. 2015 

 

 

 

V A B I L O 

 

Vabimo Vas na 1. sestanek Sveta staršev, ki bo v torek, 29. 09. 2015,  ob 16.30  v čitalnici  

šole. 

 

Dnevni red: 

 

5. Potrditev  zapisnika 3. seje, 01. 06. 2015  

6. Obravnava LDN za šolsko leto 2015/16              

7. Pobude in predlogi 

8. Razno 

 

 

 

 

Ravnatelj:     Predsednica Sveta staršev: 

Robert Kerštajn, prof.     Danjela Markež 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradivo za Svet staršev bo objavljeno na spletni strani šole www.prezihovvoranc.si pod 

zavihkom » Za starše« / Svet staršev-gradivo: 

 

- Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 01. 06. 2015 

- Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2014/15 

- Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2015/16  

 


