
 
SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE  
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE  
C. TONETA TOMŠI ČA 5,  4270 JESENICE 
-------------------------------------------------------- 
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Datum: 7. 6. 2013 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
4. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 4. 6. 2013, ob 16.30 v čitalnici šole. 
Prisotni: Robert Kerštajn (ravnatelj), Barbara Udrih (knjižničarka), Darja Nagode, Nives 
Regeis, Romana Smagin, Mateja Stružnik, Alenka Brečko, Saša Šuvak, Lidija Klobučar, Igor 
Zlatanov, Irena Demšar, Danjela Markež, Špela Šmalc, Andreja Vehar Jerman, Ševala Kovać, 
Svetlana Krstevski. 
Opravičeno odstotni: Azra Kadirić, Lazar Simjanovski, Jana Lavtižar. 
Odsotni: Mojca Novak, Sabina Uščuplić, Marko Panić, Alojz Janc, Eva Kosmač, Sabina 
Turkeš, Sanela Pivać, Gordana Trokić, Jasna Mihajlović, Rada Jovanović. 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Soglasje za ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2013/14 
3. Šolski sklad 
4. Razno 

 
 
Predlagana je bila sprememba dnevnega reda s točko: 

1. Predlog spremembe Vzgojnega načrta  
 
Prisotni člani Sveta šole se strinjajo s predlagano spremembo dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Predlog spremembe Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda 
3. Soglasje za ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2013/14 
4. Šolski sklad 
5. Razno 

 
 
 
Ad 1/ 
Zapisnik zadnjega sestanka so predstavniki prejeli po elektronski pošti.  
Na zadnji seji je bilo naprošeno, da bi otroci dobili boljše fotokopije. G. ravnatelj je povedal, 
da je šola dobila nov fotokopirni stroj, tako da bi morale biti fotokopije boljše kakovosti.  
Predsednica je povedala, da smo z Ministrstva dobili pozitivno mnenje k predlogu za 
imenovanje Roberta Kerštajna za ravnatelja.  
 
SKLEP 1: Zapisnik 3. seje je soglasno potrjen. 
 
 
 
 



 
 
Ad 2/  
Ravnatelj je povedal, da glede na to, da so se pokazale potrebe po spremembi predvsem v 
izrekanju vzgojnih ukrepov, so pripravili dopolnitev Vzgojnega načrta. Po predlogu 
inšpektorja iz Inšpektorata za šolstvo in šport, so kršitve razdelili na lažje, težje in najtežje.  
Novosti: V določenih primerih najtežjih kršitev, lahko razrednik predlaga, da se zagotovi 
varnost in nemoten pouk, da se učenca umakne iz vzgojno izobraževalnega procesa, vendar ne 
več kot za tri tedne. Po preteku kazni se učenec vrne k pouku. Če nadaljuje z najtežjimi 
kršitvami se ukrep lahko ponovi. Med poukom je stroga prepoved uporabe mobilnih in drugih 
elektronski aparatov razen, če pouk narekuje drugače.  
 
SKLEP 2: Člani so potrdili spremembo Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 
 
Ad 3/   
Knjižničarka, ga. Udrih, je predstavila zneske delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
prihajajoče šolsko leto. Cene gradiv so v primerjavi s preteklim šolskim letom za 14 € nižje. 
Predstavnica Zveze aktivov svetov staršev Zgornje Gorenjske je povedala, da so bili v 
lanskem letu na naši šoli najcenejši delovni zvezki v primerjavi z ostalimi šolami.  
 
SKLEP 3: Predlagana nabavna cena delovnih zvezkov  in drugih učnih gradiv za šolsko 
leto 2013/14 v višini 554,74 € se potrdi. 
 
Ad 4/ 
V Šolskem skladu so v  letošnjem šolskem letu novi člani.  Predsednica je postala ga. Doris 
Globočnik, novi članici sta postali učiteljici Tatjana Otovič in Mirica Lah ter 4 predstavnice 
staršev. Po računovodskih podatkih je bilo 22.5.2013 na računu 14.609 €.  
Letošnje izvedene aktivnosti: 
- novoletna prodajna razstava – zbranih 665 € 
- subvencioniranje šol v naravi za 12 prošenj – odobreno približno 1.300 € 
- subvencionirana prehrana – namenjeno 1.000 € 
- 500 € za subvencioniranje vstopnin za ekskurzijo v Avstrijo,  prevoz za izbirni predmet, 

nagrade za dodatno bralno značko 
- subvencija za nakup delovnih zvezkov za 33 učencev (nekaj učencev teh delovnih 

zvezkov ni prevzelo) 
Ga. Regeis je predlagala, da starši sami dajo prošnjo za subvencijo delovnih zvezkov, 
namesto da svetovalna delavka izbere otroke, ki so socialno ogroženi.  
Ga. Šuvak je predlagala rezervni fond imen otrok, za primer, če nekdo ne prevzame 
delovnih zvezkov, da jih lahko dobi drug, ki bi bil do tega upravičen.  
Ga. Globočnik predlaga, da se otroke, ki zvezkov niso prevzeli ali so jih zavrnili, 
izključi iz seznama upravičencev. 

- 8.000 € za nakup in montažo desetih projektorjev 
Ravnatelj je povedal, da je na šoli v učilnicah že okoli 20 projektorjev.  

- 800 € iz papirne akcije se nameni za devetošolce za izvedbo valete 
- predlog o zbiranju rabljenih šolskih potrebščin v sodelovanju s Centrom za socialno delo 

Ga. Šuvak predlaga zbiranje potrebščin zadnji teden pouka, da se lahko tudi učitelji 
pripravijo na to akcijo.   

- predlagajo večje ozaveščanje staršev o namenu šolskega sklada, s poudarkom, da se 
zbrana sredstva uporabljajo za različne projekte, ki jih koristijo vsi učenci.  

Pred papirno akcijo predlagajo, da se na obvestilih o datumu poteka akcije dodatno 
pojasni delovanje sklada oz. namen 
Ga. Šuvak predlaga, da se na spletni strani objavi tabela z rezultati za vsak razred, da 
bo razvidno, koliko papirja je vsak učenec prinesel.   
Ravnatelj je soglašal, da se seznam razredov lahko objavi, vendar se s to objavo ne 
bodo vsi strinjali.  



Ga. Kovać je povedala, da si tudi otroci želijo, da so pohvaljeni, če se že potrudijo in 
zberejo papir. 
Ga. Nagode je rekla, da mora biti sodelovanje na papirnih akcijah moralna obveznost 
vseh. Tistih, ki dajejo in tistih, ki prejemajo pomoč. Ga. Nagode predlaga, da se kvota 
5 kg/učenca dvigne vsaj na 15-20 kg. Podatki o sodelovanju na papirnih akcijah naj 
bodo dostopni in upoštevani v primerih odobritve prošenj posameznikom za pomoč iz 
šolskega sklada. Razrednik naj v razredu pove, kako se je razred odrezal in pohvali 
tiste učence, ki so zavzeto sodelovali na papirni akciji.    

- Ga. Globočnik je povedala, da pogrešajo projekte  za nadarjene.  
Ga. Nagode je povedala, da bo ga. Žumer otroke odpeljala na izlet. Predlog je bil 
razstava Genij - Da Vinci v Ljubljani na gospodarskem razstavišču. 
Predlagano je bilo, da si nadarjeni otroci lahko ogledajo tudi neke zanimive 
eksperimente, ki potekajo nekje v JV Sloveniji. Če go. Žumer to zanima, naj preveri, 
kako je s tem.   

- Ravnatelj je povedal, da stanovalci na Titovi 71 za naš Šolski sklad zbirajo odpadni papir 
in predlagal, da bi papir zbirali tudi stanovalci drugih stolpnic.  

- Ravnatelj je pohvalil delovanje Šolskega sklada, ki je v primerjavi z ostalimi šolami zelo 
aktiven. Prispevek o delovanju sklada je bil danes objavljen tudi v Gorenjskem glasu.   

 
Ad 5/ 
Šola ima pritožbeno komisijo, ki odloča v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka. 
Komisija je bila oblikovana v letu 2008, imenuje se za 4 leta.  Edita Šabanović  ni več 
predstavnica Sveta staršev, zato je potrebna njena zamenjava.  Nadomesti jo Nives Regeis.  
Pritožbena komisija se imenuje za obdobje štirih let, do leta 2017. 
 
SKLEP 4: Ga. Nives Regeis se soglasno potrdi kot članica Pritožbene komisije.  
 
Na zadnji seji je g. Janc opozoril, da šola nima požarnih stopnic.  
POBUDA: Občina naj se opredeli in pove svoje stališče glede požarnih stopnic.  
 
- Ga. Šuvak je ravnatelja vprašala, kakšne investicije so bile v tem šolskem letu narejene.  

Ravnatelj je povedal, da smo internetno povezavo povezali na optični kabel ter uredili na 
polovici šole tudi brezžično povezavo, na začetku šolskega leta smo nabavili tudi 6 
projektorjev, ki že služijo svojemu namenu. Z novim pohištvom smo obnovili dve 
učilnici. Med počitnicami so na vrsti vzdrževalna dela   

- Člani so pohvalili predavanje g. Juhanta.  
- Ga. Regeis je pohvalila učitelje, ki delajo z otroki, ki še nimajo odločbe.  
- Ga. Nagode predlaga plačilo dodatnih ur iz Šolskega sklada za projekte socialnih mrež, 
čustvene inteligence, reševanja konfliktov, skupinskega dela….,  z namenom izboljšanja 
odnosov med učenci. Le-te izvajajo zunanji specialni pedagogi ali drugi strokovni 
sodelavci. Učenci in razredničarka so pohvalili tovrstno delo spec. pedag. K. Bošnjak, v 
enem od razredov zadnje triade.  

- Ga. Kovać ponudi svoje usluge za pomoč pri izvedbi projekta socialnih mrež.  
- Ga. Nagode predlaga, da člani na šolski elektronski naslov pošljejo predloge za Letni 

delovni načrt za naslednje šolsko leto, glede na to, da se Svet v tem šol. letu ne bo več 
sestal.  

 
Seja je bila zaključena ob 18.05.  
 
 
Ravnatelj:                                                         Predsednica Sveta staršev: 
Robert Kerštajn, prof.       Darja Nagode  
 
 
 



Zapisala: 
Nataša Krajnc



 


