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OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE
--------------------------------------------------------
Štev.: 601/2-12
Datum: 02. 10. 2012

Z A P I S N I K

1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v ponedeljek, 24. 09. 2012, ob 16.30 v čitalnici šole.
Prisotni: Nives Regeis, Jasna Mihajlović, Romana Smagin, Mojca Novak, Mateja Stružnik,
Alenka Brečko, Lidija Klobučar, Igor Zlatanov, Sanela Pivač, Irena Demšar, Vida Mihelčič,
Doris Globočnik, Darja Nagode, Gordana Trokić, Jana Lavtižar, Rada Jovanović.
Opravičeno odstotni: Saša Šuvak, Azra Kadirić, Danjela Markež, Lazar Simjanovski, Andreja
Vehar Jerman.
Odsotni: Špela Šmalc, Svetlana Krstevski.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Obravnava LDN za šolsko leto 2012/2013
3. Pobude in predlogi
4. Razno

Predlagana je bila sprememba dnevnega reda s točko Šolski sklad.
Prisotni člani Sveta staršev se strinjajo s predlagano spremembo dnevnega reda:

1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Obravnava LDN za šolsko leto 2012/2013
3. Šolski sklad
4. Pobude in predlogi
5. Razno

Ad 1/
Zapisnik zadnje seje so si predstavniki lahko ogledali na šolski spletni strani.
Pregled zapisnika:
 Na zadnji seji je bila podana pobuda za predračun za izdelavo klančine, ki poteka za

kuhinjo.
Ravnatelj je povedal, da se je med poletnimi počitnicami pot za kuhinjo asfaltirala,
postavljena je tudi tabla z napisom »Prehod na lastno odgovornost«. Ravnatelju so se
zahvalili za ureditev klančine.

 Podana je bila pobuda na občino, da se povpraša, zakaj vsi otroci, ki so s Podmežakle,
niso upravičeni do avtobusnih kart.
Ravnatelj: Odbor SPVC je opravil oglede vseh šolskih poti v občini Jesenice in na podlagi
tega ogleda so podali mnenje, kdo je upravičen do avtobusnih kart. Iz njihovega Zapisnika
je razvidno, da učenci, ki živijo na Ulici Heroja Verdnika in Cesti 1. maja do številke 82,
niso več upravičeni do vozne karte. Pristojen organ Občine Jesenice, to je Oddelek za
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družbene dejavnosti in splošne zadeve pa se še vedno lahko odloči za subvencijo in
dodelitev kart.
Ga. Nagode: Glede na to, da otroci v 5. razredu opravljajo kolesarski izpit in se učijo
obnašanja v prometu, bi bil to lahko kriterij za določitev voznih kart.
PREDLOG: Za otroke od 2. do vključno 5. razreda, ki stanujejo na Ulici Heroja Verdnika
in Cesti 1. maja do številke 82, naj vozne karte financira Občina Jesenice.

 Na Občino je bila podana pobuda, da naj zagotovi v šolski avli odraslo osebo (informator,
javni delavec…), ki bo usmerjal in nadziral obiskovalce šole.
Ravnatelj: Na podlagi prijave na Zavodu za zaposlovanje smo dobili odobrenega javnega
delavca za mesto informatorja do konca koledarskega leta.

 Večjih sprememb na predstavljeno in predlagano diferenciacijo za šol. leto 2012/13 ni
bilo.

 Ga. Nagode je v imenu predstavnice Zveze aktivov svetov staršev Zgornje Gorenjske
povedala, da so tudi letos na naši šoli najcenejši delovni zvezki v primerjavi z ostalimi
gorenjskimi šolami.

 Ravnatelj je povedal, da je šola v šol. letu 2012/13 pričela z uvajanjem elektronske
redovalnice in dnevnika, katere ponudnik je podjetje E-asistent. Starši bodo prejeli
vprašalnike, na podlagi katerih se bodo odločili o vrsti dostopa do podatkov za otroka.
Prejeli bodo gesla in z aktivacijo le-teh bodo dostopali do brezplačnega osnovnega paketa,
kjer bodo  lahko pregledovali urnik in koledar, s plačljivim paketom plus pa bodo
dostopali do informacij o izostankih njihovih otrok, o napovedanih ocenjevanjih, ocenah.
Ravnatelj upa, da zaradi tega ne bo padla udeležba na roditeljskih sestankih in govorilnih
urah. Učitelji morajo biti dosledni in sprotno vpisovati ocene, odsotnosti… Do tega
trenutka se je 33 staršev odločilo za plačljiv paket.

SKLEP: Zapisnik 3. seje je soglasno sprejet.

Ad2/
Ravnatelj je predstavil LDN šolsko leto 2012/13.

- Na šoli je zaposlenih 76 delavcev.
- Ponudba izbirnih predmetov je podobna kot lansko leto - 30 predmetov.
- Koledar NPZ je razviden tudi na spletni strani RIC-a. Še vedno velja, da je nacionalno

preverjanje znanja neobvezno v 6. razredu in obvezno v 9. razredu. Sprememba pa gre
v smeri, da bo preverjanje obvezno v 6. razredu ter da bo rezultat testov v 9. razredu
vplival na nadaljnje izobraževanje.

- Za 37 učencev, ki potrebujejo učno pomoč se izvajata 102 uri dodatne strokovne
pomoči.

- Dodatni in dopolnilni pouk se izvaja pri urah slovenščine, matematike, angleščine, za
priprave na tekmovanja iz kemije, fizike.

- V jutranjem varstvu so učenci od 1. do 3. razreda. Jutranje varstvo je od 5.45 do 8.00.
1. razred financira MIZKŠ, 2. razred pa financira občina. Podaljšano bivanje je od
11.50 do 16.20.

- 1. ocenjevalno obdobje je do 31. januarja, 2. obdobje pa do 15. junija za devetošolce
in do 24. junija za ostale.

- V tem šolskem letu sta dve delovni soboti, in sicer  29.9.2012 nadomeščamo za
24.12.2012 in 6.4.2012 nadomeščamo za 3.5.2012.

- Dan šole bo predvidoma v juniju.
PREDLOG: starše naj se o dnevu šole obvesti vsaj en teden prej.

- Šola v naravi: po posvetovanju z učitelji so se odločili, da se šola v naravi ponudi v 2.,
3., 4., 5., 6. in 8. razredu.
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- V lanskem šolskem letu je bilo ponujenih 60 interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo
notranji in zunanji sodelavci.

- Sistematski zdravstveni pregledi se izvajajo v 1., 3., 6. in 8. razredu, zobozdravstveno
preventivo izvajamo s preventivnimi pregledi v ZD Jesenice.

- Kolesarski izpit se izvaja v 5. razredu. V sodelovanju s Policijsko postajo bomo
izvedli več predavanj na temo varnosti in projekt Pasavček  za učence 1. do 4. razreda.

- Roditeljski sestanki bodo trikrat na leto. 16.4.2013 bo za starše od 1. do 9. razreda
izvedel predavanje Marko Juhant, specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti.
Objava o predavanju bo tudi na spletni strani.

- Šola sodeluje tudi z okoljem: Mladinski center Jesenice, Zavod za šport, zdravstveni
dom, Gledališče Toneta Čufarja, Dom upokojencev, Društvo upokojencev.

- Investicije in investicijsko vzdrževanje: asfaltiranje, parket v mali telovadnici,
vodovodno omrežje, optična povezava z Gimnazijo Jesenice.

SKLEP: Člani so se seznanili z LDN za šolsko leto 2012/13.

Ad3/
Ga. Nagode je pohvalila delo Šolskega sklada. V imenu ge. Šabanović je  predstavila
njihovo delo. Povedala je, da imajo vsi otroci garderobne omarice. Tudi učenci 1.
razredov so letos dobili nove omarice, v 2. nadstropju so nove klopi in vitrine, v avli so
nove klopi. V lanskem letu ni bilo izkoriščenega denarja za nadarjene učence, kar se bo
realiziralo v letošnjem letu.  Starši so s svojimi prispevki zbrali 9.000,00 €. Polovica
sredstev je zbranih s pomočjo papirnih akcij, polovica pa s strani staršev. Članom šolskega
sklada se mandat izteče  letos oktobra. K sodelovanju vljudno vabijo vse zainteresirane
starše.

Ad4, Ad5/
- Razredničarke naj starše obvestijo o dopolnilnem in dodatnem pouku, pri čemer naj

učenci izkoristijo vso pomoč, ki jim je dana v šoli.
- Starši prosijo, da bi ob smučarskem tečaju ponudili tudi tečaj bordanja. Ravnatelj je

povedal, da se bo tečaj bordanja izvajal, če bo zadostno število prijav ter primerni
učitelji in teren za izvedbo.

- Starši bi radi prejeli obvestilo o interesni dejavnosti in koliko časa ta dejavnost traja.
Ravnatelj bo dal obvestilo na spletno stran.

Seja je bila zaključena ob 17:57.

Zapisala: Predsednica Sveta staršev:
Nataša Krajnc Darja Nagode

Ravnatelj:
Robert Kerštajn, prof.


