
OSNOVNA ŠOLA 
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 
C. Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice 
 
Štev.: 1174/2-10  
Datum : 28. 9. 2010 
    
    

Z A P I S N I K 
 
 
1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 28. 9. 2010, ob 16.30 v čitalnici šole. 
 
 
Prisotni: Saša Šuvak, Irena Lebar, Igor Zlatanov, Mira Medja, Alenka Brečko, Amela Lović, 
Azra Kadirić, Vida Mihelčič, Sašo Birtič, Lazar Simjanovski, Semir Begić, Andreja Vehar 
Jerman, Marko Panić, Branka Brelih, Jana Lavtižar, Svetlana Krstevski, Rada Jovanović, 
Šolar, Gorica Stevanovič, Irenca Krivec, Leandra Zubanović. 
Opravičeno odsotni: Doris Globočnik 
Odsotni: Sanela Pivać, Markež, Edisa Jusufagić, Eva Nikolavčič. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled  zapisnika  zadnje seje  
2. Obravnava LDN za šolsko leto 2010/11                                   
3. Seznanitev s Pravili o šolski prehrani 
4. Pobude in predlogi 
5. Razno 

 
Ad 1/ 
Ga. Nagode je predlagala, da bi se iz sredstev Šolskega sklada financirale izvedbe delavnic o 
nasilju, tako za starše, kot za delavce šole. Prav tako predlaga financiranje delavnic o kajenju 
in alkoholu. Za izvajalca delavnic so starši predlagali g. Sušana s Policijske postaje in 
Zavod… iz Ljubljane (Mihelčič). Razredniki naj obvestijo starše o možnosti vloge za 
dodelitev sredstev iz Šolskega sklada. Del sredstev bi bil namenjen realizaciji obveznih učnih 
vsebin (KD, ŠN, ND) in nabavi garderobnih omaric za razredno stopnjo.  
Pri zapisniku 3. seje se beseda ´večina´ sredstev pri Ad 1/ nadomesti z besedo ´del´ sredstev.  
Zapisnik se s to pripombo potrdi.  
 
Ad 2/ 
Ravnatelj je predstavil novo poslovno sekretarko, gospo Natašo Krajnc.  
Predstavljen je bil predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/11.  
Jutranje varstvo za učence 1. in 2. razredov poteka od 5.30 dalje. Izražena je bila želja po 
vključitvi učencev 3. razredov. Ker so občinska sredstva omejena, bomo v prihodnje 
razmišljali o prispevku strašev, s katerim bi željo staršev lahko realizirali.  
 
Zimske počitnice: letošnja novost je, da imajo vsi učenci enak termin, in sicer od 21. do 
25.2.2010. Nadomeščamo 7.2. 2011 in 26.4.2011. O terminu se bomo z učitelji dogovarjali 
sproti.  
 



V letošnjem šolskem letu je začel z delovanjem mladinski pevski zbor.  
 
Ga. Zubanovićeva je v imenu 9. b razreda izrazila željo, da bi se razredničarka udeležila šole 
v naravi na Peci.  
Ravnatelj: o tem se bomo pogovorili. 
 
Letošnja novost v LDN zajema tudi delo v oddelku podaljšanega bivanja. Dobro sodelujemo s 
policijsko postajo Jesenice, vključeni smo v projekta Leon in Pasovček. Za učence 1. razredov 
je bila predstavljena prometna varnost.  
Starši: razredniki naj preko svojih učencev znova obvestijo starše, da avtobusna postaja pred 
šolo ni namenjena parkiranju. Starši naj otroka na postaji le odložijo. Parkirajo naj za 
gledališčem in od tam pospremijo svoje otroke.  
Ravnatelj: dogovorjeno je tudi, da kamioni ne dovažajo živil  med 7.30 in 8.15.   
Šolska prehrana: dnevno evidenco odsotnosti učencev vodijo učitelji, ki pripeljejo učence na 
malico. Ta evidenca je zelo pomembna zaradi nakazila sredstev za regresirano prehrano, ki jih 
bomo po novi zakonodaji prejeli z Ministrstva za šolstvo in šport.  
 
Pohvaljena je bila Izjava o vestnem ravnanju z garderobno omarico.  
Ravnatelj: za namerno povzročeno škodo bomo poiskali krivca. V načrtu imamo, da do konca 
2010/11 nabavimo nove kamere za garderobe. S strani občine je bila dana pobuda tudi za 
zunanje kamere, ki bodo pokrile prostor pred šolo in za šolo.  
Starši: želijo, da bi po skupnih roditeljskih sestankih imeli še individualne sestanke po 
razredih. Na spletni strani šole bodo objavljeni vsi elektronski naslovi predstavnikov 
razredov.  
 
Investicije: načrtujemo polaganje asfalta pri vhodu do telovadnice, obnovo parketa v športni 
dvorani (brušenje, lakiranje, toniranje).  
Starše zanima, če obstaja možnost najema vadbene enote ali telovadnice za njihove otroke, ki 
so vključeni v različne klube.  
Ravnatelj: povedal je, da so prostori do 15. ure namenjeni interesnim dejavnostim, od 15. do 
17. ure pa učencem, ki so vključeni v različne klube, npr.: košarka, nogomet… 
Prihodki od športne dvorane so namenjeni izključno vzdrževanju. Cena je določena na 
podlagi ocene občinskega cenilca, g. Černeta.  
 
Starši so opozorili, da je kolesarski izpit v 5. razredu  uspešno opravilo le 17 učencev od 57.  
Ravnatelj je povedal, da se bo kolesarski izpit ponovil za učence letošnjih 6. razredov že v 
oktobru 2010.  Na čas izvedbe kolesarskega izpita bodo v prihodnje bolj pozorni.  
 
V šolskem letu 2010/11 bomo izvedli naslednje aktivnosti: 
- dve papirni akciji, jesenska in pomladanska, 
- evakuacija šole v pomladanskem času, 
- celo leto zbiramo plastične zamaške, 
- zbiramo rabljene kartuše - akcija Rdeči noski. 
 
G. Brelih je pripomnil, da bi lahko v okolici šole obrezali drevesa in z njih odstranili suhe 
veje.  
Ravnatelj: v lanskem letu smo očistili in obrezali vsa drevesa ter grmovnice, in sicer po 
navodilih g. Pšenice. Za šolo je tudi sadovnjak, ki pa ni urejen. Teren nad igriščem je precej 
težak za košnjo, zato se ga pokosi le enkrat letno.  
 



Po sklepu Sveta šole časovni termin za zapornico ostaja nespremenjen.  
 
Vprašanja staršev: 
- Kako je z ostankom hrane od malice? 
Ravnatelj je povedal, da se hrana, ki ostane od malice, porabi v podaljšanem bivanju.  
 
- Ponudbe na šoli – Studio Ritem 
Ravnatelj je povedal, da se pri prejemu ponudbe takoj naredi selekcija. Studio Ritem je lahko 
organiziral predstavitev plesov v športni dvorani,  ker pripravi novoletno rajanje za vse 
učence šole.  
 
-Delovni zvezki za učence  
Pobuda staršev je bila, da bi preko šole naročili delovne zvezke za učence od 1. do 9. razreda.  
 
Ad 3/ 
Starši so bili seznanjeni s Pravili o šolski prehrani in Pravilnikom o subvencioniranju šolske 
prehrane. Pripomb in vprašanj ni bilo. 
 
 
Ad 4/ 
V upravni odbor  Šolskega sklada sta bili soglasno potrjeni Irenca Krivec in Svetlana 
Krstevski. 
 
Gospa Lavtižar je vprašala, kdaj bo povrnjen del šolnine za plesni tečaj v lanskem šolskem 
letu. Z gospo, ki je plesni tečaj izvajala, smo bili dogovorjeni, da denar vrne. Do sedaj to še ni 
bilo realizirano in jo bomo ponovno pozvali, naj plačan denar vrne.  
 
Pobuda staršev: 
Lahko bi sodelovali v spomladanski čistilni akciji. Mogoče bi ta dan vključili v dneve 
nadomeščanja.       
 
Seja je bila zaključena ob 18.15.  
 
 
 Zapisala:     Predsednica Sveta staršev: 
Marta Klinar     Darja Nagode 
 
 
      Ravnatelj: 
      Robert Kerštajn, prof. 
 
 


