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Z A P I S N I K 

 

 

1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki je bil v torek, 26. 09. 2017, ob 16.30 v čitalnici 

šole. 

Prisotni: Danjela Markež, Olga Šepic, Alenka Skol Radošević, Marjetka Kocijančič, Sabina 

Suljkanović, Tatijana Bondarenko, Edina Džombić, Nives Regeis, Samir Osmančević, Ajša 

Babača, Elvir Kulalić, Denis Bakonič, Romana Smagin, Nizama Silić, Mateja Stružnik, Nebojša 

Šmitran, Igor Zlatanov, Špela Kavčič, Laste Naumovski, ravnatelj Robert Kerštajn. 

 

Opravičeno odstotni: Aleš Bremec, Monika Komic, Sedina Kalander - Smajlović. 

 

Odsotni: Sandra Pretnar, Tina Ozebek - Košir, Zehra Biščević, Suvana Čizmić. 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje, 06. 06. 2017  

2. Obravnava LDN za šolsko leto 2017/18        

3. Volitve predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda za obdobje 2017- 2021  

4. Šolski sklad 

5. Pobude in predlogi 

6. Razno 

 

 

Ad 1/ Potrditev  zapisnika 3. seje, 06. 06. 2017  

Zapisnik 6. seje so si predstavniki ogledali na spletni strani. Predsednica je na kratko predstavila 

vsebino seje.  

SKLEP 1: Zapisnik 6. seje je soglasno sprejet. 

 

Ad 2/ Obravnava LDN za šolsko leto 2017/18 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2017/18. 

Povedal je, da se priprava Letnega delovnega načrta prične že meseca maja, dokončno pa se 

uskladi na pedagoškem sestanku v mesecu septembru. Obravnava se na seji Sveta staršev in potrdi 

na seji Sveta zavoda.  

Na šoli je 77 zaposlenih, 27 oddelkov, 607 učencev in 33 učencev z odločbo za dodatno strokovno 

pomoč.  

Izvajali bomo obseg dejavnosti po veljavnem predmetniku za devetletno osnovno šolo, v katerega 

so vključeni obvezni predmeti, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti, nivojski pouk, 

dodatna strokovna pomoč, oddelki podaljšanega bivanja in jutranjega varstva ter interesne 

dejavnosti.  

V nekaterih razredih imamo diferenciacije pouka pri SLO, MAT in TJA, in sicer imamo nivoje od 

4. do 7. razreda ter heterogene skupine v 8. in 9. razredu.  



Za učence od 7. do 9. razreda izvajamo 19 obveznih izbirnih predmetov ter neobvezne izbirne 

predmete:  angleščina – 1. razred, nemščina, šport, računalništvo - 2. obdobje, nemščina - 3. 

obdobje.  

Na naši šoli je v letošnjem letu za nacionalno preverjanje znanja v 9. razredih kot 3. predmet 

določena angleščina. Izvajanje NPZ v dosedanji obliki bo le še v tem šolskem letu. V šolskem letu 

2018/19 se bo NPZ izvajalo tudi v 3. razredih. V 9. razredih pa se bodo dosežene točke iz testa 

pretvorile v oceno, ki se bo vpisala v redovalnico, ki bo enakovredna ostalim ocenam.  

V jutranje varstvo je vključenih kar 112 učencev 1., 2. ter tudi 3. razreda, kar je izredno veliko. Za 

učence 1. razreda jutranje varstvo omogoča MIZŠ, za učence 2. razreda občina Jesenice, za vse 

ostale pa poskušamo najti vzgojitelja, ki je financiran iz »viška« normativov. 

Mlajši učenci, ki jih pripeljejo starši od 7.45 do 8.10, lahko na začetek pouka počakajo v šolski 

avli. Je pa dobrodošlo, da se učence 1. razredov spodbuja k samostojnosti tako, da gredo sami od 

vhodnih vrat do razreda. 

Urnik zvonenja poteka še po starem načinu, tako da se 1. šolska ura začne ob 8.20. Na zadnji seji 

je bilo predstavljeno, da se razmišlja, da bi se prva šolska ura začela s preduro, ob 7.30. Ker pa bi 

v takem primeru učenci imeli med urami preveč prostih ur, ta možnost ne pride v upoštev.  

Zadnji dan pouka je 22. 6. 2018.  

Predstavljeni so vsi tehniški, naravoslovni, kulturni, športni dnevi po vsebini, datumu in 

zadolženem učitelju. V šolskem letu 2018/19 bosta samo dve šoli v naravi, kateri mora šola 

obvezno ponuditi, ena od teh bo plavalna.  

Zimska šola v naravi za učence 4. razredov v Kranjski Gori, bi po zadnjih izračunih znašala 274 

€. Izvedena pa bo, če bo prijavljenih od 20 do 25 učencev. V vsakem primeru pa bo izveden 

smučarski tečaj.  

Šola vedno bolj sodeluje pri zdravstvenih dejavnostih (sistematski pregledi, cepljenje, predavanja). 

Sodelujemo s policijsko postajo, še posebej na začetku šolskega leta ter v času izvajanja 

kolesarskega izpita.  

V letošnjem letu  bo na naši šoli organiziran šolski parlament z naslovom Devetletka.  

LDN vsebuje tudi Pravila šolskega reda.  

Ravnatelj je pohvalil delovanje šolskega sklada, ki deluje že od leta 2009. Meni, da deluje zelo 

uspešno ter je z njegovim delom zadovoljen. 

Investicije: novi radiatorji, nova streha nad staro telovadnico, beljenje, zamenjava starega 

pohištva,…  

Vsako leto zaključimo z evalvacijo tekmovanj, iz katere je razvidno, da se jih naši učenci 

udeležujejo ter tudi dosegajo lepe rezultate. Prav tako so se naši učenci že tretje leto zapored 

izkazali s sodelovanjem z Društvom upokojencev Občine Jesenice, s katerimi so načrtovali, 

izdelali in sodelovali na nagradnem natečaju z projektom ''Verižni eksperiment'', kjer so bili tudi 

zelo uspešni. Sodelovanje načrtujemo tudi v tem šolskem letu. Modele teh eksperimentov bomo 

postavili kot stalno razstavo na šolskih hodnikih.  

Še vedno zbiramo zamaške, letos je akcija za šestošolko iz Kranjske Gore, ki je na invalidskem 

vozičku. Ravnatelj se je zahvalil staršem, ker sodelujejo pri zbiranju in da je šola s tem tudi 

humanitarna.  

SKLEP 2: Člani so se seznanili z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2017/2018. 

 

Ad 3/ Volitve predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda za obdobje 2017- 2021  

Zaradi prenehanja funkcije predstavnice Sveta staršev v šolskem letu 2017/18, ki je tudi članica 

v Svetu zavoda, je za predstavnika staršev v Svetu zavoda predlagan Igor Zlatanov.  

SKLEP 3: Člani Sveta staršev so predlaganega kandidata soglasno potrdili.  

Predsednica Sveta staršev: Danjela Markež. Mandat traja še šolsko leto 2017/18. 

Predstavnika staršev v Svetu zavoda: Mateja Stružnik, Igor Zlatanov.  

 

  



 

Ad 4/ Šolski sklad 

Gospa Regeis je predstavila delovanje sklada. Povedala je, da je bilo dne 1. 9. 2016 stanje na 

računu 4.738 €, letni prihodki so bili 14.891 €. V šolskem letu 2016/17 je bilo porabljenih 13.732 

€. Stanje na dan 31. 8. 2017 je bilo 5.897 €. Podjetjem v občini Jesenice so poslali prošnje za 

donacije. Od 100 podjetij so se štiri podjetja odzvala s finančnim prispevkom (KOV, Sumida 

Blejska Dobrava, Presterel Robert s.p., Kokošinek Branko Dr.Dent.Med.). S papirno akcijo so 

zaslužili 6.175 €. Letni prihodki staršev so prinesli 8.296 €.  

Predstavila je dejavnosti, ki so bile financirane oz. sofinancirane iz sklada: 

- regresirane šole v naravi, 

- predstave in vstopnine,  

- prevozi, 

- obisk ginekološke ambulante, 

- didaktična učila, 

- blazine v športni dvorani, 

- atlasi in knjige, 

- nagradni izlet – papirna akcija,  

- majice 9. razredi, 

- robotika. 

 

Starši, ki oddajo prošnjo za koriščenje sredstev iz ŠS v socialne namene, morajo le tej priložiti 

kopijo aktualne Odločbe za otroški dodatek pristojnega Centra za socialno delo. Brez te se prošnja 

ne obravnava. 

V zvezi s sofinanciranjem delovnih zvezkov je povedala, da v šolskem letu 2017/18 ni prevzelo 

delovnih zvezkov 5 učencev od 64. Ti do konca šolanja ne bodo mogli več zaprositi za subvencijo.  

 

 

Ad 5/, Ad 6/  Pobude in predlogi, razno 

- Starši učencev 6. razreda so mnenja, da je termin ŠVN Radenci neprimeren, ker se bo ta 

izvajala v mesecu januarju. V tem terminu ni primernih aktivnosti, ki bi se dogajale zunaj, 

večina aktivnosti se izvaja v zaprtih prostorih. Ravnatelj je obljubil, da bo poklical na 

CŠOD in pokusil zamenjati termin za pomlad ali začetek junija.  

 

- Gospa Kavčič je ponovno izpostavila predstavitve učne ure bontona za učence (kako se 

obnašati v življenjskih situacijah, splošna razgledanost pri obnašanju, obnašanje na 

različnih prireditvah, …). Seznanjanje z bontonom naj se začne že z najmlajšimi učenci, 

lahko tudi v času podaljšanega bivanja, pa vse do zaključka šolanja. Ravnatelj je odgovoril, 

da bo na naslednjem pedagoškem sestanku učiteljem povedal o tem predlogu. 

 

- Starši predlagajo, da se v garderobi na razredni stopnji postavi še kakšna klop. Predlagajo 

tudi, da bi bil poostren nadzor v garderobah, npr. ko dežuje, ker se učenci med seboj 

udarjajo z dežniki, po tleh je mokro, da ne bi prišlo do kakšne poškodbe.  

 

- Gospa Suljkanović je opozorila, da na avtobusni postaji ob šoli ni nadstreška za učence 

vozače, ki čakajo na avtobus. Poleg tega je velika frekvenca otrok na tem postajališču. Na 

Občino Jesenice je že poslala predlog, a so ji odgovorili, da v občinskem proračunu ni več 

sredstev. Članom Sveta staršev je predlagala, da Svet staršev apelira na Občino, da 

zagotovi sredstva za ureditev nadstreška oz. postavitev avtobusne postaje. Ostali 

predstavniki so se z njenim predlogom strinjali. Ravnatelj je potrdil, da bomo na Občino 

Jesenice poslali predlog za ureditev avtobusne postaje.  

 

- Starše zanima, kdaj bo možna elektronska prijava in odjava na malico in kosilo, da ne bi 

bilo več potrebno klicati na šolo. Zanima jih tudi, ali je možna izstavitev e-računa za plačilo 



stroškov (preko spletne banke ali na elektronski naslov), da ne bo več papirnega 

poslovanja. Ravnatelj je odgovoril, da bi bilo to izvedljivo in da bo šola preverila, kaj je 

potrebno pridobiti za ureditev tega.  

 

- Zakaj učenci, ki so prepoznani za nadarjene, zapuščajo pouk, da gredo lahko k uri za 

nadarjene. Ravnatelj je odgovoril, da so ure za nadarjene takrat, ko ima učiteljica, ki uči 

nadarjene, prosto uro. Ve se, da je to problem, ker učenci zaradi tega zamudijo redno uro, 

vendar točne rešitve glede tega ni. Težko bi našli prosto uro, ko bi bila prosta tako 

učiteljica, kot tudi učenec.  

 

- Izpostavljena je bila šolska kuhinja in prehranjevanje, in sicer: 

~ učenci, ki so prišli na kosilo ob 14.20 (8.r, torek, NEM), niso več dobili sladoleda, 

~ nekateri učenci razredne stopnje pri kosilu niso dobili sladice, prav tako dobijo 

samo polovične obroke, npr. hamburger, 

~ večkrat zmanjka hrane, ko otrok pride po dodatek, 

~ do učencev, ki prihajajo na kosilo po 14. uri, ima kuhar P. Gašper nesramen odnos, 

noče jim dati kosila, ker da so prepozni in da je kuhinja že zaprta,  

~ glede jedilnika so starši mnenja, da bi bil lahko bolj kakovosten, da bi se dalo več 

narediti v smeri zdrave prehrane: juhe so preslane, ker so iz vrečke, zelenjavne juhe 

bi lahko kuhali v kuhinji, mleto meso bi lahko sami začinili, pire krompir je iz 

vrečke, čokolešnik in čevapčiče odstraniti iz jedilnika, v hrani je preveč umetnih 

snovi in aditivov, 

~ vprašanje, ali gre lahko otrok še enkrat po malico, ker je obrok premajhen in zato 

ostane lačen, 

~ zakaj učiteljice učencem 2. razreda mažejo na kruh, ko pa si lahko sami namažejo, 

~ pri obroku naj učenci dobijo samo en okus npr. jogurta, ne več okusov naenkrat, 

ker ne marajo vsi vseh okusov in zato hrana ostaja,  

~ učiteljice prerežejo kruh na polovico in učenci dobijo najprej samo polovico, če pa 

želijo več kot en cel kos kruha, pa že ni več možno, z besedami: ˝Saj si že pojedel 

cel kos.˝ 

~ Ravnatelj: Pred tremi leti je bila na šoli oblikovana skupina za oblikovanje 

jedilnikov, kjer so sestavili 8 novih jedilnikov, ki se potem obračajo skozi celo 

šolsko leto. Dogovorili so se, da je manj pakiranj, manj sladkega, manj sokov. 

Glede na te pripombe pa bi bilo potrebno spet sestaviti skupino in sestaviti oz. 

posodobiti jedilnike. Malica je kosovna in na jedilni mizi razporejena za vsakega 

učenca. V vsakem primeru gre učenec lahko še po dodatno malico ali kosilo.  

 

- Gospa Suljkanović je opozorila na precejšnjo gnečo pri vhodu v šolo ob 8.10, ko učenci 

vstopajo. Starejši učenci se vrivajo in izpodrivajo mlajše učence, ki se potem počutijo 

ogrožene. Predlaga, da se odpreta oba vhoda v šolo, na levi in desni strani. En vhod bi bil 

namenjen učencem razredne stopnje, en pa učencem predmetne stopnje. Ravnatelj je 

povedal, da za varnost skrbi en hišnik, ki stoji na križišču pred šolo in usmerja promet, v 

avli je delavec javnih del, en hišnik pa pri garderobah usmerja učence. Povedal je še, da bo 

o tem predlogu razmislil.   

 

- Na Ljudski univerzi Jesenice so zbirali šolske potrebščine, ki so jih razdelili na vse štiri 

šole. Predstavnico zanima, če so bile te potrebščine razdeljene in če je še kaj ostalo.  

 

 

PREDLOG 1: Ravnatelj naj se pozanima o prestavitvi termina šole v naravi v Radencih za učence 

6. razredov iz januarja na kasnejši termin. 

 



PREDLOG 2: Predstavitve učne ure bontona za učence od 1. do 9. razreda (kako se obnašati v 

življenjskih situacijah, splošna razgledanost pri obnašanju, obnašanje na različnih prireditvah, …). 

 

PREDLOGI 3: Poostren nadzor v garderobah razredne stopnje in postavitev dodatne klopi. 

 

PREDLOGI 4: Predstavniki za podali predlog za izboljšanje jedilnika v smeri bolj zdrave 

prehrane. Na sejo Sveta staršev vabijo nekoga iz šolske kuhinje, za pogovor o prehrani.  

 

PREDLOG 5: Predlog, da se odpreta oba vhoda v šolo, na levi in desni strani. En vhod bi bil 

namenjen učencem razredne stopnje, en pa učencem predmetne stopnje 

 

 

SKLEP 6: Predstavniki so podali pobudo na Občino Jesenice za postavitev nadstreška na 

avtobusni postaji ob šoli.   

 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.05 uri. 

 

  

 

 

Ravnatelj:     Predsednica Sveta staršev: 

Robert Kerštajn, prof.    Danjela Markež 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Nataša Krajnc 

 

 


