OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. TONETA TOMŠIČA 5, 4270 JESENICE
-------------------------------------------------------Štev.: 900-5/2016/3
Datum: 08. 06. 2017

ZAPISNIK
3. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 06. 06. 2017, ob 16.30 v čitalnici šole.
Prisotni: Danjela Markež, Ljiljana Hrvaćanin, Dejan Kocijančič, Petra Sekardi Pavlin, Demnis
Bakonič, Monika Komic, Romana Smagin, Nizama Silić, Mateja Stružnik, Zehra Biščević,
Viktorija Marušič, Nives Regeis, Igor Zlatanov, Špela Kavčič, Laste Naumovski, ravnatelj
Robert Kerštajn.
Opravičeno odstotni: Sandra Trkulja, Katja Kobentar, Sedina Kalander-Smajlović.
Odsotni: Valentina Petric, Siniša Cumbo, Tina Ozebek.Košir, Sandra babača, Irena Lebar, Ajša
Babača, Elvir Kulalić, Merima Hadžić.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje, 07. 03. 2017
2. Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018
3. Šolski sklad
4. Razno

Ad 1/ Pregled zapisnika 2. sestanka, 07. 03. 2017
Predsednica je povzela zapisnik prejšnje seje.
SKLEP 1: Zapisnik 2. seje z dne, 07. 03. 2017, se potrdi.
Ad 2/ Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018
Skrbnica učbeniškega sklada, ga. Udrih, je povedala, da se vsako leto trudimo za najnižjo ceno
delovnih zvezkov.
Članom je posredovala predlagane cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po
posameznih razredih (priloga).
Na kratko je podala obrazložitve glede predlaganih cen:
1. razred: financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
2. razred: znesek je za 8 € nižji,
3. razred: enako kot lansko leto,
4. razred: znesek je za 5 € višji,
5. razred: znesek je za 5,5 € nižji
6. razred: enako kot lansko leto,
7. razred: enako kot lansko leto,
8. razred: enako kot lansko leto,
9. razred: znesek je za 5 € višji.

SKLEP 2: Predlagana nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto
2017/18 se potrdi.
Ad 3/ Šolski sklad
Članica Nives Regeis je povedala, da so 96. staršem posredovali vlogo za subvencioniranje
nakupa delovnih zvezkov iz šolskega sklada. S podpisano vlogo starši potrjujejo, da za nakup
niso zaprosili CSD, Rdeči križ ali Karitas ter da bodo delovne zvezke prevzeli v šolski knjižnici
in jih ne bodo sami nabavljali.
Povedala je, kaj je bilo do dne, 15. 5. 2017, financirano:
- regresirana prehrana,
- presnemavanje na DVD,
- kino vstopnice,
- sofinanciranje tehničnega dne,
- delovni zvezki za novega učenca,
- blazine za športno dvorano,
- klovn Jaka za Andersenov večer,
- Atlasi sveta.
- sofinanciranje simfonične matineje,
- prevoz in vstopnina v muzej za učence, ki obiskujejo izbirni predmet kovine,
- sofinanciranje ogleda Slovenskega šolskega muzeja,
- financiranje nagradnega izleta za najuspešnejše učence pri papirni akciji,
- financiranje delavnice za učence, ki obiskujejo izbirni predmet les.
Odhodkov je bilo 4.714,72 €
Stanje sredstev je bilo na dan 15. 5. 2017 – 10.004,60 €.
Gospa je predlagala, da bi se v podaljšanem bivanju in v kuhinji zbiral papir oz. karton za
papirno akcijo. Ravnatelj je povedal, da se v tajništvu in računovodstvu papir že zbira. V kuhinji
pa bi bilo to težje izvesti, ker imamo enkrat mesečno pogodbeni odvoz kartona. V podaljšanem
bivanju pa se bo lahko organiziralo.
PREDLOG 1: Zbiranje odpadnega papirja za papirno akcijo v učilnicah in v podaljšanem
bivanju.

Ad 4/ Razno
- Starše je zanimalo, kakšen bo urnik v novem šolskem letu.
Ravnatelj je povedal, da se mora urnik najprej pripraviti, kar se dela v mesecu avgustu.
Učenci naj bi začeli s poukom ob 7.30, predure ne bi bilo. Ker imajo učenci na izbiro
veliko obveznih in neobveznih vsebin, jih je težko uskladiti v urnik. Učenci 1. razreda
bodo začeli s poukom ob 8.20, za 2. razrede je potrebno še premisliti.
- Kontakt staršev za predstavnike v svetu staršev: Ravnatelj je predstavnikom predlagal,
da naj v kontakt z ostalimi starši stopijo na 1. roditeljskem sestanku, ker šola ne sme
posredovati osebnih podatkov. Ostali predstavniki so potrdili, da so na tak način
pridobili telefonske številke, eden od načinov je tudi obvestilo, ki ga otrok odnese
domov. Gospa Markež je povedala, da si želi, da starši med seboj več komunicirajo, da
stopijo v stik. Njena izkušnja s komunikacijo z ostalimi starši je slaba, ker se ti sploh ne
odzovejo.
- Ravnatelj je povedal, da je prejel anonimno pismo s pritožbo zoper učiteljico. V zvezi s
tem je v dilemi, ker ne ve, na koga naj se obrne, saj je pismo anonimno. Z učiteljico se
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je že pogovoril, ki bo podala odgovor na pripombe v pismu. Predlagal je, da naj se starši
najprej pogovorijo z razredničarko, nato pa lahko kadarkoli pridejo do njega.
Gospo Markež so zanimali rezultati nacionalnega preverjanja znanja. Ravnatelj je
povedal, da rezultati še niso znani, običajno jih pove na sestanku v mesecu septembru.
Gospo Regeis je zanimalo, če se bodo rezultati NPZ v 9. razredu res upoštevali pri
uspehu. Ravnatelj je potrdil, da bo to res.
Gospoda Zlatanova je zanimalo, po kakšnem ključu se razporedijo problematični učenci
v razred.
Ravnatelj je najprej razjasnil, da se izogibamo besedi vzgojno problematični učenci.
Razložil je, da ni nujno, da bo učenec, ki se k nam prešola zaradi vzgojne problematike,
tudi na naši šoli problematičen. Pred odobritvijo prešolanja se najprej skliče učiteljski
zbor, ki se odloči, ali se učenca sprejme na šolo. Pri razporeditvi v razred pa upoštevamo
kriterije: - ločimo tiste, ki ponavljajo,
- ločimo tujce,
- gledamo na številčnost v razredu,
- uravnoteženo razmerje dekleta – fantje.
Gospo Biščević je zanimalo, če smo že prejeli odgovor Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu glede cestne problematike na Cesti bratov Stražišarjev in na Ukovi
ulici.
Odgovor SPV: Komisija Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je na podlagi
ogleda na problematičnem terenu sprejela naslednje predloge:
- Komisija predlaga, da se uvede enosmerna cesta, ki vodi od ekološkega
otoka do Aljaževe ulice.
- Na vsem označenem odseku se predlaga »cona 30 km/h«, namesti se
dopolnilna tabla »Dovoljeno za stanovalce in lokalni promet«.
- Na levem delu cestišča – po vsej dolžini, se predlaga, da se začrta hodnik
za pešce.
- Za mnenje v zvezi z novim cestnim režimom, je potrebno predhodno
vprašati KS Sava.
Priloga: Odgovor SPV Občine Jesenice.
Ravnatelj je povedal, da smo morali do konca maja pripraviti nove šolske poti, ki so
tudi digitalizirane. Vidne so na naši šolski spletni strani:
http://www.prezihovvoranc.si/OSPV,,utrip_sole/prometna_varnost.
Starši še vedno mislijo, da so juhe preslane.
Ravnatelj je povedal, da je bil v šolski kuhinji, kjer so povedali, da sicer že malo solijo,
bodo pa količino soli še zmanjšali.
Za enega od kuharskega osebja starši pravijo, da otrokom deli majhne porcije, da otroci
pridejo domov lačni ter da je do njih nesramen.
Ravnatelj je povedal, da se je z njim že pogovoril. Ta mu je obljubil, da bo razdeljeval
večje porcije ter da se ne vidi v obtožbi, a da bo spremenil obnašanje.
Starši so izpostavili neprimerno obnašanje učencev v jedilnici. Gospa Kavčič je
povedala, da se je pogovarjala z go. Otovič, da bi učencem predstavili učno uro bontona
obnašanja pri jedi, kar bi lahko izvedli vsako leto. Predstavitev bi lahko izvedla Srednja
gostinska šola Radovljica ali Višja šola za gostinstvo Bled. Meni, da ni stvar učitelja,
da v jedilnici preverja, kako se učenci obnašajo v jedilnici. Predlagajo, da se pri
predmetih gospodinjstvo ali etika izvede vsakoletna predstavitev bontona obnašanja.
Seznanjanje z bontonom pa naj se začne že z najmlajšimi učenci, lahko tudi v času
podaljšanega bivanja.

PREDLOG 2: Vsakoletna predstavitev bontona obnašanja pri jedi, za vse učence, v okviru
učne ure.
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Gospa Smagin meni, da morska rižota ni primerna jed za učence. Prav tako pa tudi
čebulni namaz, katerega učenci ne jedo in zato jed ostaja.
Ravnatelj pove, da mora biti jedilnik raznolik.
Gospo Silić je zanimalo, če smo vključeni v projekt razdeljevanja sadja.
Ravnatelj je povedal, da učenci pri obrokih vsaj trikrat na teden dobijo sadje, ki je tudi
za popoldansko malico. Vključeni smo tudi v Šolsko shemo sadja, kjer učenci dobijo
dodaten obrok sadja in zelenjave.

Seja je bila zaključena ob 17:30.

Zapisala:
Nataša Krajnc

Predsednica Sveta staršev:
Danjela Markež

