
OSNOVNA ŠOLA 
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 
C. Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice 
 
Štev.: 184/2-10  
Datum : 8. 3. 2010 
    
    

Z A P I S N I K 
 
 
2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek,  2. 3. 2010, ob 16.30 v čitalnici šole. 
 
Prisotni:  Medja Mira, Brečko Alenka, Lović Amela, Habe Sintič Barbara, Mihelčič Vida, 
Globočnik Doris, Simjanovski Lazar, Šabanović Edita, Noč Ksenja,  Krstevski Svetlana, 
Jamnik Roman, Šolar Boštjan, Klaneček Mirsada, Jeraša Alenka, Nagode Darja, Čulić Omer,  
Kerštajn Robert (ravnatelj). 
Opravičeno odsotni:  Vehar Jerman Andreja, Durmišević Merima, Jovanović Rada, Krivec 
Irenca, Jokanovič Žana, Hadžisulejmanović Nerghita. 
Odostni: Trailović Dragan, Markež Danijela, Birtić Sašo, Begić Semir, Kavčič Špela. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled  zapisnika  zadnje seje  
2. Obravnava  in potrditev Poslovnika o delu Sveta staršev OŠ Prežihovega Voranca 

Jesenice 
3. Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2008/09 
4. Pobude in predlogi 
5. Razno 

 
Ad 1/ 
Ravnatelj je o prejšnjem zapisniku podal  sledeče obvestila: 
-  Učence vozimo na tekmovanja s šolskim kombijem. Za prevoz  učencev sta usposobljena 
oba hišnika; 
-  Za učence 3. razredov ni zagotovljenega jutranjega varstva. Vse je odvisno od želja staršev 
učencev 1. in 2. razredov in sredstev, ki bodo odobrena v ta namen. 
- Učenci od 1. do 6. razreda se zaenkrat ne udeležujejo državnih  tekmovanj Med dvema 
ognjema. Kotizacija za enega učenca je 7,00€/ tekmo. Upad sodelujočih  šol je zaradi tega 
zelo velik. Šola v ta namen nima namenskih sredstev, stroški znašajo caa.1000/letno + 
prevozi. V kolikor starši v naslednjem šolskem letu želijo sodelovanje otrok na teh 
tekmovanjih, se bo potrebno dogovoriti, o plačilu stroškov. 
- V sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice je bil izveden smučarski tečaj. Tečaja bordanja 
nismo  izvedli, ker je težko zagotoviti učitelja. V tečaj teka na smučeh sta se prijavila le dva 
učenca, zato ga nismo izpeljali.   
Pobuda staršev : tečaj teka na smučeh v bodoče vključite v  zimski  športni dan; tečaj bordanja 
naj se poskuša izpeljati v naslednjem šolskem letu. 
- Iz sredstev šolskega sklada smo nabavili 300 garderobnih omaric za višjo stopnjo. Cena je 
bila nekaj manj kot 13.000 EUR. Velik problem bo zaščita omaric, da se bodo ohranile v 
takem stanju, kot so.  Učence bomo o varovanju omaric še opozarjali po ozvočenju, skupaj s 
starši bodo podpisali  izjavo o hrambi omarice. 
Starši so predlagali  postopno nabavo omaric tudi  za nižjo stopnjo.  



Nagodetova je dodala, da se bodo predstavniki šolskega sklada sestali v mesecu marcu ali 
aprilu,  ko se bodo dogovorili o nadaljnem načrtu dela sklada  (mogoče postopna nabava 
omaric, zamenjava kamer, pomoč socialno šibkim učencem pri vključevanju v nadstandardne 
programe oz. pomoč pri nabavi dodatnih šolskih pripomočkov in opreme, financiranje 
nadstandardnih programov…). 
- V prihodnosti se načrtuje zamenjava oken. Predračun cca 200.000,00€ in analiza  stanja 
prihranka – 30.000,00€ letno, sta bila že posredovana Občini Jesenice. 
- Ravnatelj je prebral poročilo o nadarjenih učencih (priloga),  odgovor Aleptourja (priloga) in 
Občine Jesenice – Komunalne direkcije (priloga). 
 
Nekaj časa bo zaradi bolezni odsotna učiteljica Irena Bernetič. Ure pouka in razredništva smo 
prerazporedili med učitelje.  
SKLEP: Po teh obvestilih so člani sveta staršev zapisnik soglasno potrdili. 
 
 
Ad 2/ 
Poslovnik o delu Sveta staršev so člani prejeli skupaj z vabilom. Predsednica Sveta  staršev je 
predlagala namestnico predsednice ga. Alenko Jeraša.  
SKLEP : Namestnica predsednice Sveta staršev  Alenka Jeraša je soglasno potrjena. 
Glede na  Poslovnik o delu Sveta staršev je predsednica  predlagala izdelavo načrta in izvedbo 
letnega programa dela Sveta staršev.  
Ravnatelj je apeliral na starše,  naj izrazijo želje za športne, kulturne, naravoslovne dni, 
predavanja… Njihove želje bo upošteval pri izvedbi LDN-ja. 
SKLEP: Poslovnik o delu Sveta staršev se soglasno potrdi. 
 
 
Ad 3/ 
Ravnatelj je pripravil Samoevalvacijsko poročilo  za šolsko leto 2008/09 -  Razširjen program 
šole v naravi. 
Na šoli imamo organizirano šolo v naravi za vse učence od 1. do 9. razreda.  Za učence 5. 
razredov okoli 30% stroškov sofinancira MŠŠ, delno  krijejo tudi tečaj plavanja za učence 3. 
razredov. Šole v naravi se udeleži v povprečju od  60  do 70 % učencev, najmanj pa v 4., 8. in 
9. razredu. V prihodnjem šolskem letu načrtujemo šolo v naravi za učence 4. razredov v 
Planici – možnost smučanja in teka na smučeh. Prijavili se bomo na razpis ČŠOD- ja, ki bo v 
mesecu aprilu 2010. V šolah v naravi  učitelji prevzemajo veliko odgovornost za varstvo 
učencev. 
Starši : za učence 3. razredov je  oddaljenost od Doma na Ptuju do Term Ptuj kar precejšnja. 
V zimskem času peš hoja ni prijetna. Otroci so bili bolni, kako je z uporabo mobilnih 
telefonov? 
Ravnatelj: prve dni so hodili peš, nato pa smo se dogovorili za avtobusni prevoz v eno smer. 
Strinjam  se s starši, da naj bo vodja šole v naravi vsak dan  določen čas  telefonsko dosegljiv 
za informacije. Bilo je nekaj zdravstvenih težav, vendar le krajši čas.  
V sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice je bil letos izpeljan tečaj smučanja, kar je bilo 
cenovno zelo ugodno (stroški Smučarske šole Bernik 2000 EUR; učitelji Zavoda za šport 900 
EUR) . 
SKLEP: Člani Sveta staršev so SOGLASNO potrdili Samoevalcavijsko poročilo za šolsko 
leto 2008/09 – razširjen program šole v naravi. Angažiranost šole za izvedbo teh programov 
so pohvalili. Upajo, da se število šol v naravi in program ne bo krčil. 
 



Ad 4/ 
Predsednica Sveta staršev je člane  seznanila z dejavnostmi Šolskega sklada. Po uspešno 
zaključenem večjem projektu omaric za predmetno stopnjo, bo potrebno oblikovati in sprejeti 
nov program dela. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki 
niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup 
nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka,  pomoč socialno šibkim učencem in 
podobno. Člani sklada si želijo, da pri teh odločitvah sodelujejo vsi starši.   
Glede tega je predlagala komisijo za pripravo anktenega vprašalnika, kjer se bodo starši  
lahko izrazili o svojih željah in predlogih. Komisija v sestavi: Habe Sintič Barbara,  
Simjanovski Lazar in Krstevski Svetlana, so se obvezali za pripravo tega vprašalnika. 
Vprašalnike se bo razdelilo staršem in na podlagi odgovorov  se bodo člani IO Šolskega 
sklada odločili o nadaljni namenski porabi sredstev. Razredniki naj poskrbijo, da bodo 
podpisani vprašalniki vrnjeni od vseh učencev. Pogovarjali smo se, da bi v bodoče del  
sredstev tudi v nadalje porabili za pomoč socialno šibkim učencem, da se bodo lahko 
vključevali v programe in delo , ki ga izvaja šola; za nabavo omaric za nižjo stopnjo; za 
nabavo novih kamer za izboljšan nadzor v garderobah in  eventuelno popravilo omaric, v 
kolikor se ne bo našlo storilca.  
Program dela sklada in prioritete bodo oblikovali glede na rezultate anket. Starši bodo v 
okviru anket lahko izrazili poleg predlogov za porabo sredstev sklada, tudi svoje želje glede 
vsebin skupnih roditeljskih sestankov, predloge za naravoslovne, tehnične, kulturne in druge 
dneve. Na podlagi tega se bodo lahko aktivno vključili v oblikovanje LDN-ja šole za 
prihodnje šolsko leto.  
 
Ravnatelj je povedal, da bomo pripravili izjavo, s katero bomo učence seznanjali s 
skrbništvom omaric. To izjavo bodo podpisali starši in učenci. Pri poškodbah omaric bomo 
poskušali poiskati krivca. 
 
Predsednica Sveta staršev je člane obvestila o sestaku predstavnikov staršev v svetih šol s 
predstavniki ministrstva za šolstvo. Ta srečanja organizira ministrstvo z namenom , da bi 
okrepili vlogo staršev v slovenskem šolstvu in skupaj jasno določili njihovo mesto. Poročala 
je, da se bodo starši morali organizirati v posamezne regijske aktive staršev.  Ti aktivi bodo 
namenjeni izmenjavi informacij med starši in ministrstvom, s tem naj bi vzpostavil tudi 
medsebojni dialog, na način,  ki ga do sedaj ni bilo. 
 
Starše je zanimalo, kako je z delovanjem Vzgojnega načrta. 
Izvlečki iz vzgojnega načrta so  izobešeni na velikih mestih po šoli. 
Pri izrekanju kazni smo dogovorjeni tako, da učitelj najprej pokliče  starše in jih  obvesti o 
ukrepu, nato se obvestilo pošlje staršem. V letošnjem šolem letu je bilo izrečnih: 
-  28 strogih opozoril razrednika, 
- 7 opozoril oddelčnega učiteljskega zbora, 
- 1 opozorilo ravnatelja in 
- 1 ukrep po Pravilniku o vzgojnih opominih v osnovni šoli. 
 
Pobude staršev: 
-  Ob šoli naj bo zvečer poostren varnostni nadzor.  
Za večjo varnost v okolici šole smo dogovorjeni s Policijsko postajo Jesenice – obhodi 
predvsem zvečer, 
- Učilnica 1. b je  mrzla.  
Ravnatelj je povedal, da smo v lanskem letu vse  razpoke, ki so nastale z gradnjo prizidka, 
sanirali; v  januarju smo na severni strani sistem ogrevanja povišali za 5% C, 



-  Pri učencih 1. razredov naj bodo ločene omarice učencev, katerih starši so kadilci oziroma  
nekadilci. Ravnatelj je dodal, da je to težko izvedljivo. 
 
Starši so  sodelovanje s šolo pohvalili. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri. 
 
Zapisala:      Predsednica sveta staršev: 
Marta Klinar      Darja Nogode 
 
       
 
 
 


