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OSNOVNA ŠOLA  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

-------------------------------------------------------- 
Štev.: 900-5/2016/15 

Datum: 12. 3. 2020 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 10. 3. 2020 ob 16.30, v čitalnici šole. 

 

Prisotni: Danjela Markež, Hatidža Mehinović, Petra Bremec, Edisa Halimović, Olga Šepic, 

Aleš Bremec, Sabina Suljkanović, Sabina Kalender, Edin Adrović, Nives Regeis, Ajša 

Babača, Tamara Mulić, Špela Mandelc, Romana Smagin, Nizama Silić, Mateja Stružnik, 

Zehra Biščević, ravnatelj Robert Kerštajn. 

 

Opravičeno odstotni: Anesa Kaltak, Nataša Savčić, Sabina Trako, Igor Zlatanov. 

 

Odsotni: Amela Kukavica, Medina Mešić, Alisa Baksa, Edina Skenderović, Emir 

Mujezinović, Refik Havzija, Samir Osmančević.  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. sestanka, 1. 10. 2019 

2. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2018/19 

3. Šolski sklad 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika 1. sestanka, 1. 10. 2019 

Predsednica je povzela zapisnik prve seje.  

Ravnatelj je še podal odgovore na vprašanja s 1. seje: 

1. Glede obiska premogovnika Velenje je povedal, da sta na odločitev, da ne obiščejo 

premogovnika,  vplivali dve dejstvi:  

 Informacije o vzroku napake so bile različne ( 1. prazna baterija pri vlaku, 2. 

okvara dvigala). 

 Če bi po popravilu šli v premogovnik, bi se potem čas povratka zamaknil in bi 

starše verjetno skrbelo, kje smo, poleg tega imajo učenci tudi popoldanske 

aktivnosti, na katere bi zato zamujali. 

2. Za predlog o namestitvi stenskih sušilnikov v garderobi, je povedal, da bo montaža 

izvedena v času poletnih počitnic v ženski garderobi. Preverili bomo, kateri sušilniki 

so primerni in imajo ustrezne certifikate.  

 

SKLEP 1: Zapisnik 1. redne seje z dne, 1. 10. 2019, se potrdi. 

 

 

Ad 2/ Samoevalvacijsko poročilo za leto 2018/19  

Ravnatelj je pripravil Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/19: Sodelovanje s starši 

-  Primerjalna analiza obiska roditeljskih sestankov. 
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Skozi analizo podatkov ga je zanimalo: 

- prisotnost na roditeljskih sestankih po triadah v šolskih letih 2007-2008 in 2018-2019, 

- prisotnost staršev na roditeljskih sestankih po oddelkih v šolskem letu 2007-2008, 

- prisotnost staršev na roditeljskih sestankih po oddelkih in razredih v šolskem letu 

2018-2019. 

Povedal je, da vsako leto izbere eno temo in jo primerja oz. obdela.  V tem poročilu je naredil 

primerjalno analizo obiskov roditeljskih sestankov po triadah v šolskih letih 2007-2008 in 

2018-2019. Uvodoma je v poročilu predstavil pomen govorilnih ur in roditeljskih sestankov. 

Povedal je, da ima šola v Letnem delovnem načrtu skupne govorilne ure, ki so za vse učitelje 

in delavce šole enkrat mesečno, predvidoma drugi teden v mesecu. Starši se lahko pogovorijo 

tudi s socialno delavko, specialno in socialno pedagoginjo. Vsak učitelj ima govorilne ure tudi 

v dopoldanskem času. Starši se lahko dogovorijo za razgovore tudi izven teh ur. V šolskem 

letu se pripravijo vsaj trije roditeljski sestanki. Za starše potekajo tudi predavanja, in sicer 

praviloma pred roditeljskim sestankom oziroma pred govorilnimi urami. Na prvem 

roditeljskem sestanku starši posameznega oddelka izvolijo člane sveta staršev. Opažamo, da 

so starši mnogo bolj navzoči na roditeljskih sestankih in na govorilnih urah na začetku šolanja 

otroka in na začetku šolskega leta. Za boljšo povezanost med šolo, učenci in starši izdajamo 

šolsko publikacijo, ki je na voljo v šolski knjižnici in v elektronski obliki na naši spletni 

strani. Starši si lahko informacije in dogajanje na šoli ogledajo na šolski spletni strani. 

Primerjalna analiza obiskanosti roditeljskih sestankov je prikazana s tabelami po 

triadah, in sicer med šolskim letom 2007-2008 in šolskim letom 2018-2019. Analiza je 

pokazala, da se v I. triadi obiskanost roditeljskih sestankov ne razlikuje bistveno med 

omenjenimi šolskimi leti. Tako je v obeh primerjalnih šolskih letih opaziti dokaj visoko 

obiskanost v prvih in drugih razredih, v šolskem letu 2007-2008 pa v tretjih razredih pade pod 

50%. V četrtih razredih je opaziti dvig obiskanosti, v petih razredih pa je obisk zopet v 

upadanju. V šestih razredih, na prehodu iz razredne na predmetno stopnjo, pa se obiskanost 

roditeljskih sestankov zopet dvigne. Upad obiska zopet beležimo v 7. in 8. razredih, nekaj boljši 

obisk pa beležimo zopet v 9. razredih, ob vpisu v srednje šole.  

Pripomoček eAsistent je bil uveden  v šolskem letu 2011-12. Kljub skrbi, da bo uvedba le-

tega vplivala na obiskanost roditeljskih sestankov, lahko trdimo, da je obiskanost na splošno celo 

boljša v šolskem letu 2018-2019, kot v šolskem letu 2007-2008, ko eAsistenta še ni bilo.   

  Na roditeljskih sestankih razredniki staršem predstavijo delo oddelka v celoti. Obiskanost 

roditeljskih sestankov je na splošno slabša tudi zaradi tega, ker starši za svojega otroka želijo bolj 

osebni pogovor z razrednikom. Informacije za delo celotnega oddelka, kot je npr. Letni delovni 

načrt, Publikacija in podobno, pa poiščejo na šolski spletni strani.  

Ravnatelj je Samoevalvacijsko poročilo zaključil z ugotovitvijo, da je obisk staršev na 

roditeljskih sestankih zelo različen, mnogokrat premajhen, čeprav poskušamo pripraviti vsebine, 

za katere so starši pokazali zanimanje. Dobro obiskan je prvi roditeljski sestanek, nato pa 

obiskanost upada. Šola poskuša povečati obisk s predavanji zunanjih izvajalcev ter z 

vključevanjem predavanj specialnih pedagoginj, katere naj bi starše zanimali, vendar kljub temu 

ni obiska. Nekaj več obiska pa je, če dve ali več šol skupaj organizirajo predavanje izven šole. 

Praviloma pa je, da na govorilnih urah in na roditeljskih sestankih manjkajo starši učencev, ki so 

ali učno ali vedenjsko bolj problematični. 

Predsednica je postavila vprašanje, kdaj in kje bodo predavanja zunanjih izvajalcev. Ravnatelj 

ji je odgovoril, da ponudbe za predavanja dobivamo skozi celo leto, zato jih ne moremo 

vključiti v LDN. Cena predavanja je od 300 – 400 €, zato je tudi dobro, da se združita dve šoli 

in se stroški razdelijo.  

Go. Regeis je zanimalo, koliko je staršev, ki še nimajo eAsistenta. Ravnatelj je predal besedo 

tajnici, ki je povedala, da je staršev, ki eAsistenta sploh nimajo, okoli 20. Dodala je še, da, 

odkar je stopila v veljavo Uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), učitelji ne morejo več 

urejati manjkajočih kontaktov staršev. Zato je na starših, da sami vnesejo kontaktne podatke, 

kar pa mnogi niso naredili.  
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SKLEP 2: Člani so sprejeli Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/19 - Sodelovanje 

s starši -  Primerjalna analiza obiska roditeljskih sestankov. 

 

 

Ad 3/ Šolski sklad  

Članica Šolskega sklada, Nizama Silić, je najprej povedala, da imajo finančno poročilo za 

obdobje od 13. 11. 2019 do 4. 3. 2020. Stanje sredstev na dan 12.11. 2019 je bilo 10.741,60 €. 

Prihodkov je bilo v tem obdobju 7.124,85€.  

V začetku leta so poslali prošnje za donatorska sredstva na podjetja v občini Jesenice. Odzvali 

sta se podjetji: Sumida d.o.o. Blejska Dobrava in Farmacare d.o.o., ki sta nakazali sredstva v 

višini 250 €. 

Glavni prihodek Šolskega sklada je papirna akcija, kjer so učenci in starši zbrali 35.440 kg 

papirja, kar je 2.418 € (za 800 € manj kot na pomladanski papirni akciji). Istočasno vse starše 

in učence ponovno vabijo k sodelovanju, pomladna papirna akcija bo 14. in 15. 4. 2020. 

Zahvalila se je ge. Regeis, staršem, učencem, učiteljem, ki so pomagali pri papirni akciji ter 

pri novoletnem bazarju.  

Tudi bazar je bil zelo uspešen, tako, da je že v dopoldanskem času zmanjkalo izdelkov. Ga. 

Regeis je vprašala, če se da spodbuditi, da bi učenci naredili še več izdelkov na tehniškem 

dnevu ali pa da bi izdelovali izdelke na dveh tehniških dnevih. Največ povpraševanja je bilo 

po piškotih in lizikah. Prihodek na bazarju je bil 896 €.  

Del sredstev so tudi prihodki staršev - 3.560,29 €.  

V tem obdobju je bilo porabljenih 2.727,07 € sredstev: 

- Vstopnine, izvedbe TD, ND - Opera,  astronomija, Hiša Iluzij, Biotehniški center 

Naklo, ginekološka ambulanta, Planica. 

- Knjižni sejem - vstopnice za vlak. 

- Prijavnina na tekmovanje Med dvema ognjema.  

- Tabor nadarjenih Vojsko. 

- DZS – delovni zvezki. 

- Šole v naravi. 

Ga. Silić je povedala, da je šolski sklad že subvencioniral športni dan 6. razredov v 

Planici. Za naprej nimajo konkretnih planov. Prejeli so prošnjo za financiranje odskočne 

deske za športno dvorano. Tudi ravnatelj je spodbudil učitelje, naj se obrnejo na Šolski 

sklad, če kaj potrebujejo. Denar je predvsem namenjen za nadarjene in socialno ogrožene 

učence. Dobrodošli pa so tudi predlogi staršev ter vloge učiteljev za sofinanciranje 

predstav.   

 

 

Ad 4/, Ad 5/ Pobude in predlogi, razno 

Ravnatelj je obrazložil nekaj aktualnih zadev: 

1. Papirna akcija: 

S strani Dinosa smo prejeli obvestilo, da se soočajo z nizko ceno odpadnega papirja. 

Kitajska je bila največji kupec odpadnega papirja, sedaj pa je omejila uvoz le-tega in 

zato na našem trgu ostaja zaloga. Poleg tega je na razpolago veliko lesa in papirnice 

raje izdelujejo nov papir, kot da bi predelovale star papir. Novost je tudi, da se ločeno 

zbira le časopisni papir, revije, reklame, knjige, zvezke, pisarniški papir. Kartonasta 

embalaža se  ne zbira več, dovoljena je le za shranjevanje in transport.   

Ravnatelj je naredil kalkulacijo. Lansko leto smo zbrali 28.500 ton časopisa in revij, 

za tono smo dobili 80€, kar je zneslo 2.280 €. Poleg tega smo zbrali še 7 ton kartona, 

papirja in sortiranega mešanega papirja v vrednosti 138 €, torej skupaj 2.419 € za 

zbranih 35.440 kg. Po trenutni odkupni ceni 35 €, bi za isto zbrano količino papirja 

(časopis, revije) prejeli 997,50 €. Dinos pa bo v znak sodelovanja, šolam odkupil papir 

za 35 € na tono.  Druga podjetja ne pridejo v upoštev, ker imajo še slabše pogoje.  
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2. Drevesa v okolici šole: 

V okolici šole smo podrli nekaj dreves, v soglasju z Občino Jesenice in g. Janezom 

Pšenico, Jeseničanom, ki ima strokovno znanje in dolgoletne izkušnje s področja 

zasaditev. Najprej so učenci z učiteljico Horvat Petro v okviru Zdrave šole popisali vsa 

drevesa, tako da so jih slikali in poimenovali. Na podlagi predloga g. Pšenice, je nato 

gozdar posekal bolna drevesa in tista, ki so ovirala mlada drevesa. Druga faza bo 

zasaditev novih dreves, predvidoma v mesecu aprilu. Prostor pred šolo je bogato 

raznolik z drevesi, ki v okolici niso pogosta.  

3. Smučarski skoki za učence 6. razredov:  

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom, bodo skoki v Planici 

potekali brez prisotnosti gledalcev. Trenutno se še ne ve, kakšna bo politika glede 

vračila plačanega denarja. Šolski sklad je za plačilo vstopnic za učence 6. razredov 

prispeval 382,50 €. Zaradi odpovedi, bodo šli v Planico naslednje leto. Prav tako bodo 

šli naslednje šolsko leto tudi učenci 6. razredov.  

4. Virus:  

Vse starše redno in sproti obvešča na podlagi informacij, ki jih dobi od Ministrstva za 

izobraževanje in Nacionalnega inštituta za zdravje. Na današnji dan je pošiljal 

odgovore na vprašanja staršev, ali otroka, ki npr. kašlja, ima bolečine v grlu ali/in 

zabasan nos, poslati v šolo. Za mnenje je poklical na kontaktno številko klicnega 

centra NIJZ, kjer odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete. Svetovali 

so, da če so normalne razmere, otrok, ki je malo prehlajen, lahko hodi v šolo. V tem 

trenutnem stanju, pa morajo otroci, ki kažejo znake prehlada (kašelj, boleče grlo, 

boleča glava, boleči sinusi, zamašen nos, tudi če nima vročine), ostati doma. V šolo 

naj pridejo zdravi otroci, ki nimajo nobenih znakov prehlada ali drugih bolezni.  S 

pristojnih institucij so šole dobile navodila, kako ravnati, da se omeji morebitno širitev 

koronavirusa. Naša šola je pripravila Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v 

primeru izbruha koronavirusa, s katerim smo seznanili vse delavce šole, učenke in 

učenci pa so bili z bistvenimi deli načrta seznanjeni preko šolske objave. V primeru 

poslabšanja razmer, se dela v skladu s tem načrtom. Zaenkrat se bodo vse dejavnosti 

še izvedle, ob upoštevanju navodil. Čistilke vsakodnevno čistijo in razkužujejo šolo 

(ograje, kljuke, pipe).  

Kaj je bilo do sedaj narejeno: 

1. Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v primeru izbruha koronavirusa – 27. 2. 

2020 

2. Šolska objava in obvestilo staršem po eAsistentu z priporočili in napotki za 

preprečevanje in širjenje virusa (NIJZ)– 27. 2. 2020 

3. Pedagoški sestanek (seznanitev in projekcija, če se razširi – odpoved dejavnosti, 

omejitev, navodila za učence) – 27. 2. 2020 

4. Razkužila za roke v učilnice in stranišča z navodili, kako si umivati roke – 28. 2. 

2020 

5. Obvestilo staršem po eAsistentu - Posodobljene usmeritve glede koronavirusa, ki 

vsebujejo ažurirane uradne informacije (MIZŠ, Ministrstvo za zdravje, NIJZ, Svet 

za nacionalno varnost)– 9. 3. 2020 

6. Obvestilo staršem glede pošiljanje otrok v šolo – 10. 3. 2020 
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Starše je zanimalo, kako bodo učenci v primeru zaprtja šole nadoknadili pouk. 

Ravnatelj je odgovoril, da bo odgovor podalo Ministrstvo.  

 

G. Bremec je predlagal, da se za nabavo fena v garderobi telovadnice vloži 

vloga v Šolski sklad. Ravnatelj je povedal, da mora obvestiti tudi razredničarke.  

Starši predlagajo, da v primeru snega, hišnik očisti parkirišče, da otroci ne bi 

bili mokri.  

Ga. Silić je povedala, da vratar otroke spusti v šolo šele pet minut pred 

zvonenjem, zato nimajo dovolj časa, da se preoblečejo in pravočasno pridejo v razred. 

Predlaga, da bi jih spustili v šolo vsaj 10 minut prej.  Ravnatelj je odgovoril, da bomo 

premislili.  

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 17.32. 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež 


