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OSNOVNA ŠOLA  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

-------------------------------------------------------- 
Štev.: 900-5/2016/12   

Datum: 08. 06. 2019 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

3. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 04. 06. 2019, ob 16.30 v čitalnici šole. 

Prisotni: Danjela Markež, Medina Mešić, Olga Šepic, Hamide Taqi, Tatjana Muhič Luzar, 

Sabina Suljkanović, Nives Regeis, Denis Bakonić, Nizama Silić, Mateja Stružnik, Zehra 

Biščević, ravnatelj Robert Kerštajn. 

 

Opravičeno odstotni: Tatijana Bondarenko, Igor Zlatanov, Špela Mandelc, Nebojša Šmitran, 

 

Odsotni:  Gregor Vidmar, Eva Erzar, Aleš Bremec, Tanja Škrbič, Tina Ozebek-Košir, Edina 

Džombić, Melita Jevtić, Samir Osmančević, Ajša Babača, Sabina Trako, Nada Macura Višić, 

Suvana Čizmić, Azra Kadirić. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje, 05. 03. 2019 

2. Pregled zapisnika korespondenčne seje, 14. 03. 2019 

3. Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020 

4. Šolski sklad 

5. Razno 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika zadnje seje, 05. 03. 2019 

Predsednica je povzela zapisnik 2. redne seje.  

 

SKLEP 1: Zapisnik 2. seje z dne, 05. 03. 2019, se potrdi. 

 

 

Ad 2/ Pregled zapisnika korespondenčne seje, 14. 03. 2019 

Predsednica je povzela zapisnik 1. korespondenčne seje.  

 

SKLEP 2: Zapisnik 1. korespondenčne seje z dne, 14. 03. 2019, se potrdi. 

 

 

Ad 3/ Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020 
Skrbnica učbeniškega sklada, ga. Udrih, je povedala, da se vsako leto trudimo za najnižjo ceno 

delovnih zvezkov. Seznam učbenikov bo objavljen na šolski spletni strani  in v papirni obliki 

dan učencem.  

Članom je posredovala predlagane cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po 

posameznih razredih. Povedala je, da je skupna cena skoraj 100 € nižja kot v lanskem šolskem 

letu. V letošnjem letu je novost, da imajo tudi 2. razredi brezplačne delovne zvezke. Za 3. in 9. 

razrede so cene enake, za ostale razrede pa so zneski manjši. Problem je ponovno v 6. razredu, 

kjer učitelji ne morejo uporabljati učbenika za naravoslovje, ki je v skladu, ker mu je potekla 

veljavnost, zato so se odločili za samostojen zvezek. Zaradi tega je ga. Udrih na Šolski sklad 
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naslovila prošnjo za pokritje tega stroška za celotno generacijo šestošolcev. Cena zvezka je 

12,50 €. 

 

Na kratko je podala obrazložitve glede predlaganih cen: 

1. razred: financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

2. razred: financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

3. razred: 38,00 €, 

4. razred: 57,80 €, 

5. razred: 52,00 € 

6. razred: 95,55 €,  

7.   razred: 47,47 €, 

8.   razred: 59,10 €, 

9.   razred: 77,55 €. 

 

 

SKLEP 3: Prisotni so potrdili predlagano nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za šolsko leto 2019/20. 

 

 

Ad 4/ Šolski sklad 

Finančno poročilo, ki ga je pripravila računovodkinja, je za čas od 15. 03. do 31. 05. 2019.  

Članica Nizama Silić je povedala, da je bilo stanje na računu dne, 31. 05. 2019 - 15.049,40 €. 

 

Odhodki – 2.392,73 €: 

- Atehna - urni mehanizmi, urni kazalci, 

- OZG Kranj - ogled ginekološke ambulante, 

- Anton Mežan - Magični teater - nastop Andersenov večer, 

- KD Igralska skupina Viteza Gašperja Lambergerja - ogled Blejskega gradu,      

- Marsel Gomboc - Rajže po poteh Triglavskih pravljic,                                     

- EPRA - nagradni izlet 9.b,                                                                 

- HIT tisk - majice 9.c,                                                     

- Grafika Zupan - majice 9.a, 9.b.                 

 

Prihodki: 

- prihodki staršev 2.448,70 €, 

- papirna akcija 2.988,86 €. 

 

Gospa Regeis je pohvalila tabor za nadarjene na Trilobitu.  

Gospa Suljkanović je predlagala, da tudi naši učenci obiščejo Pristavo, Trilobit, kjer je veliko 

zanimivih stvari. 

 

Gospa Udrih je zapustila sejo. 

 

Ad 5/ Razno  

- Neobvezni izbirni predmet nemščina – starše je zanimalo, kdo bo učitelj oz. kako bo 

pouk potekal. Zanima jih je tudi, če bo potekalo učenje nemščine še vedno na igriv 

način.  

Ravnatelj je povedal, da bo učiteljica, ki je dopolnjevala, v tem letu v celoti zaposlena 

na Gimnaziji. Interes učencev je velik, zato bomo na vsak način poskusili dobiti 

nemcistko. Starši naj se pri izbiri predmeta odločijo, kot da se nemščina bo izvajala. Na 

podlagi prijav učencev vidimo, kolikšen je interes in nato se določi število ur.  

- Go. Silić je zanimalo, kdaj se dvigne povprečna ocena. V razredu hčerke so učiteljice 

dvignile kriterij iz 50% na 65%, ker so učenci zelo dobro pisali snov iz matematike. 

Testov učenci niso prinesli domov.  
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Ravnatelj je povedal, da se kriterij ocenjevanja določi na začetku šolskega leta in da se 

med letom ne spreminja. Bo pa preveril pri učiteljicah, kakšen je bil njihov dogovor. 

- Ga. Regeis meni, da se učiteljem zbija  avtoriteto, kar se vedno večkrat dogaja. Otroci 

morajo imeti strahospoštovanje do odraslih in do učiteljev. 

Ravnatelj je povedal, da se zaradi prijave na inšpektorat za šolstvo, v zadnjem času 

ukvarjajo le z birokracijo, postopki, zagovori. Motivacija zaposlenih je padla. 

Inšpektorica se je pri ukrepih strogo držala Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 

znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli, ki pa je že zastarel. Po 

Pravilniku ima vsak predmet določeno število ocen na teden. Če ima predmet manj kot 

dve uri na teden, sta dovolj najmanj dve oceni na leto, če je pouk dve uri na teden, potem 

so potrebne najmanj tri ocene na leto, če pa ima predmet več kot dve uri na teden, se 

znanje učenca oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti 

pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Poleg tega pa je potrebno učni načrt izvajati 

naprej. Zaradi tega je težko ocenjevati ustno, ker je veliko učencev v razredu. Učitelji 

so zaradi tega v zagati, kdaj vse učence vprašati. Da pa bi pridobili ocene, se odločijo, 

da jih bodo pridobili po sklopih oz. dajo učencem kratke teste. Npr. ustna ocena 

pridobljena na podlagi pisnih izdelkov: z inšpektorico sta prišla do kompromisa, da 

mora biti učenec izpostavljen pred razredom, da se šteje za ustno oceno, lahko tudi sedi 

v prvi vrsti. Tudi domače naloge niso obvezne, niti ne smejo biti ocenjene. Po Pravilniku 

je dovoljeno tudi preverjanje, ki pa ni ocenjeno, prav tako ocenjevanje s plusi in minusi 

ni dovoljeno. Od sedaj delnih ocen ne bo več, ker je to v nasprotju s Pravilnikom. Da pa 

bo ocenjevanje potekalo v skladu s Pravilnikom, bodo učitelji imeli izobraževanje s 

strani svetovalcev Zavoda RS za šolstvo in šport. Inšpektorica je podala predlog da se 

negativne ocene, pridobljene na nepravilen način, pri vseh predmetih izbrišejo. Učenci 

morajo zato pridobiti nove ocene. Vsem staršem smo poslati obvestilo o tem, vendar se 

nekateri starši s tem niso strinjali.  

Go. Silić je zanimalo, ali je preverjanje obvezno. Ravnatelje ji je odgovoril, da je 

zaželjeno, da učitelji vedo, da so učenci pripravljeni. Povedal pa je še, da učenci ne 

hodijo na dopolnilni pouk, ki ga učitelji za njih organizirajo.  

 

PREDLOG 1: Člani Sveta staršev so podali predlog, da šola ali Svet staršev poda 

predlog na MIZŠ za spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 

znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovnih šolah, saj je praksa pokazala, da je 

nekatere člene potrebno drugače urediti oziroma jim dodati ustreznejše rešitve.   

 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17:30. 

 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež 


