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   Z A P I S N I K 

 

1. korespondenčne seje Sveta staršev, ki je bila v sredo, 20. 05. 2020, izpeljana po 

elektronski pošti.  

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje, 10. 3. 2020 

2. Soglasje za predlagano ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2020/2021 

3. Šolski sklad 

4. Razno 

 

 

Gradivo so člani prejeli po elektronski pošti. 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika zadnje seje, 10. 3. 2020 
Na 1. korespondenčni seji v sredo, 20. 05. 2020, so zapisnik 2. redne seje potrdili: Anesa 

Kaltak, Medina Mešić, Petra Bremec, Olga Šepic, Aleš Bremec, Nataša Savčič, Sabina 

Kalender, Edin Adrović, Nives Regeis, Ajša Babača, Igor Zlatanov, Danjela Markež, Špela 

Mandelc, Romana Smagin, Nizama Silić, Mateja Stružnik, Zehra Biščević. 

 

Odzvali se niso: Hatidža Mehinović, Amela Kukavica, Edisa Halimović, Alisa Baksa, Edina 

Skenderović, Sabina Suljkanović, Emir Mujezinović, Refik Havzija, Samir Osmančević, 

Sabina Trako, Tamara Mulič.  

 

SKLEP 1: Svet staršev OŠ Prežihovega Voranca Jesenice je potrdil zapisnik 2. redne seje z 

dne, 10. 3. 2020. 

 

 

Ad 2/ Soglasje za predlagano ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2020/2021 

Na 1. korespondenčni seji v sredo, 20. 05. 2020, so predlagano ceno delovnih zvezkov in 

drugih učnih gradiv potrdili: Anesa Kaltak, Medina Mešić, Petra Bremec, Olga Šepic, Aleš 

Bremec, Nataša Savčič, Sabina Kalender, Edin Adrović, Nives Regeis, Ajša Babača, Igor 

Zlatanov, Danjela Markež, Špela Mandelc, Romana Smagin, Nizama Silić, Mateja Stružnik, 

Zehra Biščević. 

 

Odzvali se niso: Hatidža Mehinović, Amela Kukavica, Edisa Halimović, Alisa Baksa, Edina 

Skenderović, Sabina Suljkanović, Emir Mujezinović, Refik Havzija, Samir Osmančević, 

Sabina Trako, Tamara Mulič.  

 

SKLEP 2: Svet staršev je potrdil predlagano nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za šolsko leto 2020/21. 



Ad 3/ Šolski sklad 

Zapisnik zadnje seje Sveta staršev z dne, 10. 3. 2020,  je bil dopolnjen pri zahvali ge. Silić, 

predstavnici šolskega sklada, glede organizacije za papirno akcijo in bazar: Zahvalila se je ge. 

Regeis, staršem, učencem, učiteljem, ki so pomagali pri papirni akciji ter pri novoletnem 

bazarju. 

 

Ad 4/ Razno 

Ga. Mešić, kot predstavnica staršev 2. a razreda, je po elektronski pošti postavila vprašanje, 

ali se bo papirna akcija izvedla. 

Ravnatelj ji je odgovoril, da papirna akcija bo, vendar bo organizirana skupno za vse 

jeseniške šole z namenom finančno pomagati vsem učencem jeseniških šol pri letovanju s 

kolonijo v Pineto. Pobudnik akcije je bilo Društvo prijateljev mladine Jesenice, šole pa smo se 

na njihovo pobudo odločile, da pristopimo zraven. O točnem datumu akcije bodo pravočasno 

obveščeni, predvidoma pa bo akcija izvedena do konca junija letos in sicer na lokaciji TVD 

Partizan na Jesenicah. 

 

Ga. Regeis pa je postavila vprašanje glede šolanja na daljavo. Zapisala je, da vsi vemo, da so 

otroci različni in različno dojemljivi. Nekateri se lažje naučijo sami iz literature, medtem ko 

drugi več odnesejo, ko poslušajo pri urah. Prizna, da jo odsotnost iz dejanske šole skrbi, ker 

bodo otroci imeli luknje v znanju (nekateri seveda). Zanima jo, ali bi se lahko v jeseni, ko 

upa, da pridejo ponovno vsi v šolo, snovi, ki so jim bile podane na daljavo, ponovile in 

utrdile, preden bi se šlo s snovjo naprej. Misli, da bi se verjetno moral učiteljski zbor 

dogovorit, da bi tako začeli šolsko leto vsi učitelji.  

Ravnatelj se glede šolanja na daljavo strinja z ugotovitvami ge. Regeis. Odgovoril ji je, da so 

z učitelji že v mesecu aprilu preko videokonferenc ugotavljali, da učenci za razumevanje 

snovi, ki je posredovana s strani učiteljev na daljavo, potrebujejo bistveno več časa, da jo 

razumejo oziroma predelajo. Zato je, tudi v skladu z navodili MIZŠ, učiteljem predlagal, da 

snov, ki je zaradi prej omenjenih razlogov, učenci ne bodo mogli predelati v tem šolskem letu, 

zamaknejo na začetek prihodnjega šolskega leta in takrat ponovijo še snov s konca tega 

šolskega leta.  

Go. Regeis je še zanimalo, ali bo šolski sklad tudi letos, kot je bila praksa prejšnja leta, tudi 

pomagal pri delovnih zvezkih za socialno šibkejše in velike družine? Če bo, meni, da bi bilo 

potrebno poslati dopise tistim staršem, ki naj bi imeli to možnost, da bodo lahko pravočasno 

oddali prošnje. 

Ravnatelj ji je odgovoril, da ji še ne more odgovoriti, meni pa, da bo tudi to šolsko leto ŠS 

pomagal na podobne načine kot do sedaj. Bo pa opozoril, da se dopisi staršem, ki bi bili lahko 

upravičeni do tovrstne pomoči, čimprej pošljejo. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež 

 


