
OSNOVNA ŠOLA 
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 
C. Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice 
 
Štev.: 965/2-10  
Datum : 25. 9. 2009 
    
     Z A P I S N I K  
 
1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v sredo,  23.9.2009, ob 16.30 v čitalnici šole. 
 
Prisotni: Trailović Dragan, Medja Mira, Brečko Alenka, Habe Sintič Barbara, Markež 
Danijela, Birtić Sašo, Globočnik Doris, Simjanovski Lazar, Šabanović Edita, Begić Semir, 
Vehar Jerman Andreja, Krstevski Svetlana, Jamnik Roman, Durmišević Merima, Jovanović 
Rada, Šolar Boštjan, Klaneček Mirsada, Krivec Irena, Jokanovič Žana, Jeraša Alenka, Nagode 
Darja, Čulić Omer, Kavčič Špela, Hadžisuslejmanović Dita, Kerštajn Robert. 
Opravičeno odsotni: Mihelčič in Lović. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Obravnva LDN za šolsko leto 2009/10 
3. Pobude in predlogi 
4. Imenovanje in volitve: predsednika sveta staršev in predstavnikov sveta staršev v svet 

šole 
5. Razno 

 
 
Ad 1/ 
Predlagani dnevni red Sveta staršev se potrdi. Na vsebino zapisnika pripomb ni bilo. 
G. ravnatelj je člane Sveta staršev seznanil: 

- z nabavo novega kombija, ki ustreza vsem normativom za prevoz otrok. 
Ga. Krivec -  učence bi na šahovska tekmovanja lahko vozili s kombijem. 

- kulturni, naravoslovni in tehniški dnevi so za šolsko leto 2009/10 datumsko 
načrtovani, medtem ko športne dneve učitelji prilagajo glede na  vreme. 

 
Ad 2/ 
G. ravnatelj je člane Sveta staršev seznanil z LDN-jem za šolsko leto 2009/10.  
Pedagoški zbor je LDN potrdil 23.9.2009. Na šoli je 599 učencev v 27 oddelkih. Letos smo 
dobili strokovno usposobljeno učiteljico za poučevanje GVZ.   
Imamo 22 ur več podaljšanega bivanja  in upamo, da bo ta nivo ur ostal tudi v bodoče. 
Predstavljene so bili oblike diferenciacije, izbirnih predmetov, urnik  nacionalnega 
preverjanja, DOP, DOD, ki sta razporejena po predmetih in razredih, jutranje varstvo za 
učence 1. in 2. razredov. Letos smo zaradi večjega vpisa učencev v jutranje varstvo pridobili 5 
pedagoških ur na teden. Na podlagi le-teh smo lahko v jutranje varstvo  vključili  18 učencev 
3. razreda in v kombinaciji z oddelkom podaljšanega bivanja zaposlili delavko za polovični 
delovni čas. Poleg rednega programa jutranjega varstva, ki ga plačuje MŠŠ,  je še 12,5 ur 
financirah iz proračuna Občine Jesenice. 
Pobuda staršev: pri obvestilih za podaljšano bivanje izključite  jutranje varstvo za učence od 
3. razreda,  dalje oziroma  določite  višino prispevka, ki bi ga plačali starši, če bi bil otrok 



vključen v jutranje varstvo. Straši  bi z izjavo dali zagotovilo, da bo prispevek plačan.  
Možnost  je tudi, da pridobite sponzorje. 
 
Določeni so termini in vodje za tehniške, kulturne, športne dneve, šole v naravi. Letošnja 
novost –  tehniški dan za višjo stopnjo je   na en dan.  
Šole v naravi so organizirane za vse razrede, štirje razredi so v okviru CŠOD-ja. 
Šola je vključena v program ŠKL - košarka in Med dvema ognjema za učence od 1. do 
6.razreda.  
Potekal bo smučarski tečaj, podobno kot lansko leto. 
Starši so izrazili željo, da bi bil nadaljevalni  smučarki tečaj  na višnji stopnji,  ali pa tečaj 
bordanja. 
 
Pri interesnih dejavnostih smo pri učencih nižje stopnje dali večji poudarek na  gibalno – 
športno področje. 
Skozi celo šolsko leto potekajo zdravstveni in zobozdravstveni pregledi učencev.    
V sodelovanju s Policijsko postajo Jesenice je dobro poskbljeno za prometno varnost. 
Ker otroci ne nosijo kolesarskih čelad, so starši predlagali, da bi, v dogovoru s policistom, 
učence kolesarje  počakali pred Policijsko postajo ali šolo in jih opozorili na upoštevanje 
pravil. Za učence višje stopnje izpeljite predavanje o nesrečah, hitri vožnji, alkoholu… 
 
Ga. Jerala – starši nismo seznanjeni z  delom z nadarjenimi učenci. 
G. ravnatelj je prebral poročilo pedagoginje (priloga)  in povedal, da bo v  prihodnjih letih 
delu z nadarjenimi učenci namenjna večja pozornost, saj smo  v preteklih letih  premalo storili 
na tem področju.  Trudimo se popraviti napako. Kriteriji za nadarjene učence so jasni. Učitelj 
že v 3. razredu evidentira potencialno nadarjenega učenca. Predlog se potrdi na oddelčnem 
učiteljskem zboru. Identifikacija in nadaljnje delo poteka od 4. razreda dalje.                  
Starši so predlagali, da bi pedagoginja skupaj z  učitelji pomagala odkriti nadarjene učence. 
 
Sprejet je bil Vzgojni načrt. Kratek izvleček le-tega bomo dali po vseh razredih. 
 
Šolski sklad - nadaljuje se projekt iz lanskega šolskega leta - zbiranje sredstev za garderobne 
omarice bo potekalo do februarja 2010. 
Ga. Nagodetova – predsednica Šolskega sklada je člane Sveta staršev seznanila: 
- na mesec  se v sklad  zbere okoli 500,00 €,  
- v lanskem šolskem letu je bilo poslanih veliko prošenj za sponzorstvo, vendar je bil odziv  
majhen (4 sponzorji),  
- člani Šolskega sklada smo se dogovorili, da letos obvestilo o višini prispevka v     sklad  
vrnejo vsi učenci  (pozitvno ali negativno obvestilo), 
- načrtujemo  izdelavo novoletnih voščilnic. 
 
13. in 14.10. 2009 bo na šoli potekala papirna akcija. Cena za tono je 30,00€. Razmišljamo o 
tekmovanju med razredi,  polovico zbranega denarja bi namenili razrednim skupnostim, 
polovico pa v šolski sklad. 
Predlog staršev je bil, da  ves zbrani denar  nakažemo na šolski sklad. 
 
- 16.9.2009 smo imeli otvoritev šolskega igrišča s kolesarnico. Istočasno smo postavili štiri 
reflektorje pred šolo za osvetlitev. Investicijo je v celoti financirala Občina Jesenice. 
- na KS Sava smo  naslovili prošnjo, da bi v prihodnjem letu v njihovo investicijo vključili 
asfaltiranje dovozne poti do  športne dvorane, 



- načrtujemo zamenjavo oken. Na šoli imamo  že nekaj ponudb. Energetski svetovalec iz Lesc 
nam pripravlja analizo stanja sedaj in po zamenjavi oken. 
 
Starši: 
-  če otrok zamudi k pouku je “kregan”? 
 Ravnatelj - mislim, da ni hudo, če otrok  občasno zamudi k pouku, opraviči naj se in    vključi 
v pouk, 
- učenci s Tomšičeve ceste, Ceste 1. maja in Hrušice  zamujajo k pouku zaradi  zamud 
avtobusov. Mogoče bi bilo smiselno, da bi šolski avtobus,  ki pelje do  OŠ Toneta Čufarja, 
nadaljeval vožnjo do   Občine Jesenice, 
- zakaj ob Cesti 1. maja ni pločnika? Pot za otroke je nevarna. Vprašanje naj se  pošlje na 
Občino Jesenice, 
- prosimo, da so vsa obvestila za učence 1. in 2. razredov na internetni strani.  
Ravnatelj je odgovoril, da bo zelo težko izvedljivo. 
 
Ravnatelj je člane Sveta  staršev seznanil z  dejavnostmi za preprečevanje širjenja pandemske 
gripe. Točna navodila so prejeli  tudi starši domov. Šola  sledi vsem navodilom. 
 
Ga. Hadžisulejmanović – kako je z nadomeščanjem ga. Otovič? 
Ravnatelj je pojasnil – namesto ga. Otovič je razredničarka ga.Mateja Vahčič, slovenščina je 
razdeljena med učitelje slaviste, za pouk nemščine imamo zaposleno delavko po pogodbi. 
 
Ad 4/ 
Predsednici Sveta staršev in  članom Sveta staršev v Svet šole je potekel mandat. 
Predsednica je predlagala nove predstavnike, in sicer : 
- predsednica Sveta staršev – ga. Nagode Darja, 
- predstavniki Sveta staršev v Svetu šole so : Nagode Darja, Vehar Jerman Andreja in  
  Šabanović Edita. 
SKLEP : Člani Sveta staršev so predlagane kandidate soglasno potrdili. 
 
Ad 5/ 
G. Šolar – zakaj učenci 7. razredov poleg Atlasa niso dobili še slovarja?  
Odgovor je prebral ravnatelj (priloga).   
 
V primeru odtujitve oblačil in obutve je postopek  na šoli tak, da  učenci skupaj z dežurnim 
učencem, svetovalno delavko in ponavadi še z  razrednikom pregledajo prostore po šoli. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.15. 
 
 
Zapisala:     Predsednica sveta staršev: 
Marta Klinar     Marija Jerala 
 
 


