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OSNOVNA ŠOLA 

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

 C.  Toneta  Tomšiča  5,  4 270  Jesen ice  

 

Štev.: 900-2/2017/11 

Datum: 8. 6. 2019 
 

 

 

ZAPISNIK 
 

 

8. seje Sveta zavoda, ki je bila v torek, 4. 6. 2019 ob 18.00 uri, v pisarni ravnatelja. 

 
Prisotni: Barbara Gril, Bogdan Višnar, Klavdija Kranjc Jensterle, Mojca Vilić, Boris Zupanc, 

Erika  Repovž, Mateja Stružnik, Danjela  Markež,  Igor  Zlatanov,  ravnatelj  Robert Kerštajn. 

Opravičeno odsotni: Mirnesa Džananović, Elvira Garibović. 

  

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje, 5. 3. 2019  

2. Seznanitev s ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020  

3. Spremembe Pravil Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice o prilagajanju šolskih 

obveznosti  

4. Razno  
 

 

Predsednica Sveta zavoda je pozdravila navzoče. Naštela je odsotne. Prebrala je dnevni red, ki 

so ga člani potrdili. 

 
 

Ad 1/ Potrditev zapisnika 7. seje, 5. 3. 2019 
Na zadnji seji je ravnatelj naslovil na Svet zavoda prošnjo za financiranje celostnega 

preventivnega zdravniškega pregleda za mesto ravnatelja. Svet zavoda je v sklepu določil, da 

bo predsednica preverila zakonsko možnost plačila pregleda. Ravnatelj je prošnjo za pregled do 

naslednje seje umaknil, zato ni bilo potrebe po preverjanju. 

SKLEP 1: Zapisnik 7. seje je soglasno sprejet. 

 
Ad 2/ Seznanitev s ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020 

Predsednica je predstavila predlagane cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po 

posameznih razredih. Povedala je, da je knjižničarka naslovila prošnjo na Šolski sklad za 

pokritje stroškov učbenikov za naravoslovje za celotno generacijo šestošolcev. Cena zvezka je 

12,50 €. Učbenik je sicer v učbeniškem skladu, a mu je potekla veljavnost, zato so se učitelji 

odločili za samostojen delovni zvezek.  

Ravnatelj je povedal, da je za celotno šolo skupen znesek delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv v novem šolskem letu 427€.  1. in  2. razredi imajo brezplačne delovne zvezke, v šolskem 

letu 2020/21 pa tudi 3. razredi. Cene so večinoma malo nižje kot lansko leto, razen v 6. razredu. 

Gibljejo se med 38€ in 95€, glede na razred in število predmetov.  

 

SKLEP 2: Člani Sveta zavoda so se seznanili s predlagano nabavno ceno delovnih zvezkov 

in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/20. 

 



2  

Ad 3/ Spremembe Pravil Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice o prilagajanju šolskih 

obveznosti 

Pravila se nanašajo na status perspektivnega mladega umetnika in status perspektivnega 

športnika. Sprememba je v uvodnem delu, ki določa, da mora biti učenec športnik registriran 

pri nacionalni panožni športni zvezi, biti star 12 let in tekmovati. Prilagajajo se tudi preverjanja 

in ocenjevanja. Ravnatelj je povedal, da otrok do 12 let ne more imeti status športnika, takrat 

lahko nastopa na tekmovanjih pod okriljem panožne zveze. Drugi pogoj je 14 let za vrhunske 

športnike, ki pa jih v osnovni šoli ni. Učenec do 12 let ne more zaprositi za status športnika, 

razen pri določenih individualnih športih, kot sta gimnastika in umetnostno drsanje. Pri 

umetnikih ni nobene spremembe. 

SKLEP 3: Člani so potrdili predlagane spremembe Pravil Osnovne šole Prežihovega Voranca 

Jesenice o prilagajanju šolskih obveznosti. 

 

Ad 4/ Razno 

Povzetek seje Sveta staršev:  

- Največ govora o delnem ocenjevanju. 

- Ravnatelj je povzel obisk inšpektorice. Povedal je, da je bila inšpektorica korektna, a se 

zelo togo drži formalno pravniških zadev, ne dovoljuje odstopanj, ni fleksibilna. Sama 

priznava, da bi bil Pravilnik potreben prenove, osvežitve, mora pa ga upoštevati. Da pa bo 

ocenjevanje potekalo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli, bodo učitelji imeli izobraževanje s strani 

svetovalcev Zavoda RS za šolstvo in šport.  

- G. Višnar je povedal, da je pri svojem ocenjevanju pripravil štiri teste po 10 minut, nato 

pa vzel povprečje in dal oceno. Če bi vpisal vsako oceno posebej, bi bilo v redu, četudi 

negativne ocene. Ker pa je to v nasprotju s Pravilnikom, so se morale te ocene izbrisati.  

- Ga. Kranjc Jensterle je povedala, da uspešnost otrok pada, kar je razvidno iz rezultata 

nacionalnega preverjanja znanja.  
 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.22 uri. 
 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                        Predsednica Sveta zavoda: 

Nataša Krajnc                                                Barbara Gril, prof. 


