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OSNOVNA ŠOLA  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

-------------------------------------------------------- 

Štev.: 900-5/2016/26 

Datum: 29. 9. 2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2022/23, ki je bila v torek, 27. 9. 2022, ob 16.30 v 

čitalnici šole. 

 

Prisotni: Aleš Bremec, Merima Nuhanović, Mirnesa Ajdarpašić, Jasmina Lika,  Azra Botonjić, 

Tina Repovž, Admir Smajić, Mersiha Avdić, Anesa Kaltak, Katja Bilbija, Medina Mešić,  Olga 

Šepic, Dimitrij Margon, Nataša Savčić, Branka Srebrenovski, Davor Srebrenovski, Mediha 

Mujčinović, Nives Regeis, Ajša Babača, Selma Pajić (Šolski sklad), ravnatelj dr. Robert 

Kerštajn. 

 

Opravičeno odstotni: Mustafa Sejdinović, Marjetka Kocijančič, Tatijana Bondarenko. 

 

Odsotni: Dragana Gavrić, Jasna Delanović, Andreja Mladenović, Edisa Mahić, Sanela Lemeš, 

Samir Osmančević. 

 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje z dne, 13. 6. 2022 

2. Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2021/22 

3. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2022/23    

4. Šolski sklad 

5. Pobude in predlogi 

6. Razno 

 

 

Ad 1/ Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje z dne, 13. 6. 2022 

Predsednik je povzel zapisnik prejšnje seje. Nanj ni bilo pripomb. 

 

SKLEP 1: Zapisnik 2. korespondenčne seje z dne, 13. 6. 2022, se potrdi. 

 

 

Ad 2/ Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2021/22  

Ravnatelj je poročal o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22.  

Na podlagi realizacije se naredi Letni delovni načrt za naslednje leto.  LDN je bil sprejet na 

pedagoški konferenci 27. 9. 2022. 

- Na šoli je 610 učencev (v primerjavi z lanskim letom manj zaradi izstopa učencev, ki so 

izpolnili osnovnošolsko obveznost, a niso zaključili šolanja, preselitev). 

- Poročilo vsebuje tudi statistične podatke o realizaciji dnevov dejavnosti in ostalih dejavnosti 

ob pouku, realizacijo ur po predmetih in razredih, učni uspešnosti po razredih in za šolo, 

poročilo o popravnih izpitih, poročilo o nadarjenih.  
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- Poleg pouka smo izvedli vse dneve dejavnosti – kulturne, športne, naravoslovne in tehniške 

dneve.  

- Šole v naravi so bile lansko leto vse realizirane. 

- Izvajali smo 20 izbirnih predmetov in 24 interesnih dejavnosti. 

- Učitelji so se celo leto izobraževali, tako v izvedbi šole – varstvo pri delu, kot v lastni režiji 

– seminarji, študijske skupine.  

- Že tretje leto je šola vključena v projekt Zdrave šole.  

- Pomladi 2022 smo izvedli evakuacijo, ki je bila zelo uspešna in za katero učenci niso vedeli, 

da se bo izvedla. 

- Povezujemo se z okolico: knjižnica, policijska postaja, Zavod za šport, Mladinski center, 

… Sodelujemo z Vzgojno zdravstvenim centrom Zdravstvenega doma – ozaveščanje o 

različnih temah za učence od 1. do 9. razreda. Zobozdravstvenih pregledov in mesečnih 

pregledov v šoli ni bilo.  

- Še vedno zbiramo zamaške, že približno 12 let. Gre za humanitarnost ter ekološko 

ozaveščenost.  

- Šola je vključena v Skupnost šol Biosfernega območja Triglavskega narodnega parka. 

Vključenih je 38 šol na območju triglavskega parka, srečujemo se dvakrat letno. 

- V kuhinji so zaposlene štiri osebe, ki pripravijo dnevno okoli 700 malic in 330 kosil za 

prijavljene učence. Tako malico kot kosilo, v skladu s pogodbo zagotavljamo tudi učencem 

OŠ Polde Stražišar. 

- Glede na dvige cen surovin in prevozov, bomo tudi mi morali dvigniti cene kosil. Cene bo 

potrdil tudi Svet zavoda. Cene smo podražili za okoli 30 %, vendar  vidimo, da smo jih 

glede na prejete ponudbe ponudnikov živil iz javnega razpisa premalo dvignili. Ponudniki 

so podražili cene od 50 do 120%. Na primer, cena olja je v primerjavi z lanskim letom 

narasla iz 1,40€ na 4,40€. Primer so tudi sendviči, za katere nismo dobili nobene ponudbe, 

zato smo se dogovorili z Mlinotestom, da nam jih bodo občasno dobavljali. Za cene kosil 

se dogovarjamo tudi z občino. Cene malic pa ureja ministrstvo in je 0,90 €. Ravnatelji 

sosednjih šol so se dobili, da so se dogovorili o približno istih cenah.  

- Tekmovanja so se izvajala. Letos pričakujemo, da bi jih bilo še več.  

- Vzgojni načrt šole je bil narejen leta 2009, dopolnjen pa leta 2015. Podanih je nekaj novih 

predlogov, zato ga bo potrebno pregledati in dopolniti. Oblikovala se bo skupina, v kateri  

bodo učitelji ter eden od staršev. Predlagan je bil g. Bremec.  

- Ravnatelj je pohvalil sodelovanje s Šolskim skladom. Sklad dela v skladu z namenom, za 

katerega je bil ustanovljen. Kdor je že bil član, se mu zahvaljuje za sodelovanje.  

- Govorilne ure ne bodo več na daljavo, starši se bodo z učitelji lahko dobili v živo.  

- Pouk je bil realiziran 99,20% na ravni cele šole. Šola se na začetku šolskega leta zaveže, da 

bo realizirala najmanj 95% pouka. Pri nekaterih predmetih, ki so enkrat na teden, se hitro 

zgodi, da je realizacija pod 95%. V takih primerih mora učitelj podati obrazložitev.  

- Ravnatelj je pohvalil pomočnico ravnatelja, ki dela nadomeščanja, kar je včasih težko, ker 

se za odsotnost izve zadnji trenutek. Če manjka med 10 do 15 učiteljev, je izredno težko 

narediti nadomeščanje. Tudi ravnatelj in svetovalna delavka gresta včasih v razred.  

- Uspešnost šole se kaže v tem, koliko učencev ponavlja oz. napreduje. V 5. in 6. razredu je 

v letošnjem letu veliko ponavljalcev – 34 učencev oz. 5%, kar je največ doslej. Tu se pozna 

koronska kriza. Sedem učencev se je prešolalo na OŠ Poldeta Stražišarja, ker niso več mogli 

slediti načrtu dela.  

- Priloga realizacije LDN je tudi poročilo koordinatorke nadarjenih, nadarjenih učencev je 

bilo 24. V lanskem letu ni bilo evidentiranja nadarjenih, za šolsko leto 2022/23 pa pripravlja 

načrt prepoznavanja nadarjenih.  

- Dodatno strokovno in učno pomoč nudimo 41 učencem s posebnimi potrebami in učencem 

z občasnimi učnimi in vedenjskimi težavami. S temi učenci delajo mobilne socialne 

pedagoginje in mobilne specialne pedagoginje, ki prihajajo iz OŠ Poldeta Stražišarja. 
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Imamo tudi tiflopedagoginjo za slepega učenca ter logopedinjo.  V letu 2003 nismo imeli 

nobenega učenca z učnimi težavami.  

- Investicije:  

 menjava svetil v telovadnici in kuhinji,  

 nova okna v športni dvorani, 

  pohištvo. 

 

PREDLOG: G. Bremec je bil predlagan za člana skupine za vzgojni načrt.  

SKLEP 2: Člani Sveta staršev so se seznanili s Poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto 

2021/22.  

 

Ad 3/ Obravnava LDN za šolsko leto 2022/23 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2022/23. 

Letni delovni načrt je dokument, po katerem delavci šole delajo. Lahko se še dopolnjuje, vendar 

morajo biti starši s tem seznanjeni in mora biti potrjen s strani Sveta zavoda. Na pedagoški 

konferenci je učiteljski zbor sprejel predlagani Letni delovni načrt, potrebna je še potrditev na 

Svetu zavoda.  

Na šoli je 609 učencev, po trije oddelki, le v 9. razredu so štirje oddelki.  Zaposlenih je 84 

delavcev in mobilne pedagoginje iz Poldeta Stražišarja.  

Razpisali smo prosta delovna mesta za biologijo, glasbo in hišnika. Starši in učenci so pohvalili 

učiteljico biologije, ki nadomešča delavko, ki je na porodniškem dopustu, všeč jim je njen način 

ocenjevanja. Prav tako jo je pohvalil tudi ravnatelj. Učitelj glasbe prav tako nadomešča delavko, 

ki je na porodniškem dopustu. Razpis za hišnika pa je bil neuspešen. Iskali smo nekoga za 

polovični delovni čas, vendar ni bilo interesa.  

Učenci lahko izbirajo med štiriindvajsetimi izbirnimi predmeti in tremi neobveznimi izbirnimi 

predmeti. Za neobvezni izbirni predmet nemščina v tretji triadi v tem letu ni interesa, zato se ne 

izvaja.   

Interesnih dejavnosti je 45.  

V tem letu je 44 učencev, ki potrebujejo dodatno strokovno in učno pomoč. S temi učenci delajo 

mobilne socialne pedagoginje in mobilne specialne pedagoginje, ki prihajajo iz OŠ Poldeta 

Stražišarja. Vse več je učencev, ki imajo čustveno – vedenjske motnje in  psihološke težave. 

Zato smo tudi zaposlili socialno pedagoginjo. Za dva učenca smo priskrbeli stalni 

spremljevalki, in sicer za slepega učenca in za učenca s čustveno vedenjskimi motnjami.  

Dopolnilni in dodatni pouk se bo izvajal za angleščino, slovenščino, matematiko in fiziko.  

V oddelkih podaljšanega bivanja je 85 učencev.  Jutranje varstvo za 2. razrede financira občina, 

občasno je možno jutranje varstvo za 3. razrede.  

Izvajali se bodo kulturni, naravoslovni, športni, tehniški dnevi. Prijavili smo se za šole v naravi 

2. razred – Poljanska dolina, 5. razred – Savudrija, 6. razred – CŠOD Radenci, 8. razred – 

prijavili smo se za CŠOD Rak, vendar nismo dobili potrjenega termina. Mogoče se bo kakšen 

datum sprostil in bodo lahko šli. Če bi šli izven CŠOD, bi morali premisliti zaradi stroškov, 

prevoza in kadrov. V CŠOD imajo zagotovljene strokovne delavce, ki izvajajo program.  

Nadarjeni se bodo udeležili tabora o astronomiji v CŠOD Medved.  

Zaključni izleti so v lastni režiji, zraven gre lahko učiteljica, a ne v okviru šole. Za ta dan učenci 

ne dobijo prostega dne.  

Šola je vključena v projekt Zdrava šola in tudi za to imamo Letni delovni načrt.  

Letošnji medobčinski parlament bo v Žirovnici, tema je Duševno zdravje otrok in 

mladostnikov. 

Govorilne ure bodo v živo. Roditeljski sestanki bodo ob različnih časih, po posameznih 

oddelkih v predavalnici ali učilnicah. V okviru roditeljskega sestanka bomo organizirali tudi 

predavanje za vse starše. Za starše od 3. do 5. razreda bo predavanje na temo Varni internet – 
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21. 2. 2023, za starše od 6. do 9. razreda pa bo Marko Juhant predaval temo Življenje z 

najstnikom – 10. 1. 2023. Za učiteljski zbor pa bo predaval Jani Prgić. Predlagateljica in 

organizatorka teh predavanj je svetovalna delavka in socialna pedagoginja Lucija Mikelj. 

Ravnatelj prosi starše, da razširijo obvestilo o predavanjih in starše na roditeljskih sestankih 

povabijo na predavanje, da se ga udeležijo v čim večjem številu.  

Vlaganja v investicije so odvisna od financ. Načrtovane investicije: asfaltiranje prostora pred 

šolo med glavnim vhodom in kuhinjo, posodobitev video nadzornega sistema, servis klime v 

prostorih športne dvorane, zamenjava dotrajanih ključev in ključavnic v vseh prostorih šole, 

nadaljevanje dobave računalnikov in projektorjev v okviru razpisa Arnes React. 

Poleg vseh obveznih dejavnosti se na šoli izvaja še okoli 17 projektov, ki ne spadajo v okvir 

pouka in se jih posebej ne poudarja. Tudi s temi projekti bi se lahko pohvalili, ker potekajo med 

poukom ali v okviru podaljšanega bivanja, pa tudi po pouku.  

 

SKLEP 3: Člani so se seznanili z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2022/2023. 

 

 

Ad 4/  Šolski sklad 

Ga. Pajič, predsednica Šolskega sklada, je predstavila delo Šolskega sklada. Ob nastopu 

njihovega mandata je bilo na računu okoli 7.000 €, ob zaključku pa okoli 8.000 €. Povedala je, 

da sklad sestavljajo štirje starši in dve učiteljici. Ker se bo Šolskemu skladu iztekel mandat, je 

povedala, da so že znane nove članice. Prvo sejo bodo imele po seji Sveta staršev, tako, da bo 

potrditev novih članov in predsednice na korespondenčni seji Sveta staršev.  

Celoletnih prihodkov je bilo 15.086 €. Celoletnih prihodkov staršev je bilo okoli 5.000 €, 

prihodkov od papirne je bilo 4.995 € in donacij 1.560 €. Odhodkov je bilo več kot prihodkov, 

ker so se podražili avtobusni prevozi, povečalo se je število prošenj, ni bilo novoletnega bazarja 

in vesele pošte, papir se je pocenil. 

Odobrili so 32 prošenj, vsako financiranje ali sofinanciranje je vidno na položnici. Odobrene 

so bile predvsem vstopnine in prevozi, dvakrat plavalni tečaj, decembrski dogodek plesnih 

delavnic, prevoz v Planico, tabor nadarjenih, zaključni izlet vseh treh oddelkov 9. razredov (ker 

ni bilo vesele pošte), valeta, ginekološka ambulanta, predavanje Varni internet, za 50 učencev 

so sofinancirali delovne zvezke (70% cene). Stanje na dan 13. 9. 2022  je 8.113 €.  

Na začetku šolskega leta so staršem razdelili prošnje za prispevke. Poslali bodo tudi prošnje za 

donacije, okoli 150 prošenj (Enos, Vigo, Sumida, Prizma, Damjan Design, …).  

Starši so izrazili pohvalo Šolskemu skladu, vidijo, da je sklad res veliko prispeval za učence. 

Predlagajo, da se na obvestilih za papirno akcijo da večji poudarek na 5 kg, da bo še bolj vidno, 

da vsakdo prinese najmanj 5 kg. 

 

 

Ad 5, 6/ Pobude in predlogi, razno  

 

Ravnatelj je povedal, da je v petek napisal mejl za vklop ogrevanja, da bi se čez vikend šola 

ogrela. Ker v torek še ni bilo toplo, je poklical Enos, kjer so mu povedali, da je bilo v petek 

vklopljeno, da pa niso izpolnjeni pogoji za ogrevanje, in sicer da mora biti temperatura tri dni 

pod 12 stopinj.  Na ponovno posredovanje je bila v sredo šola ogrevana. Tudi iz občine so nam 

poslali poziv k racionalni rabi energije. Tudi učitelji so o tem obveščeni.  

 

Starše učencev 1. in 2. razredov zanima, zakaj ne smejo priti po otroke po pouku pred razred, 

da jih še vedno učiteljice vozijo ven na pol ure. Rečeno jim je bilo, da ko učiteljica pelje učence 

ven, ostali ostanejo v razredu sami.  

Ravnatelj je rekel, da bo preveril, če je to res. Predlagal je staršem, da v primeru, če želijo otroka 

prevzeti iz OPB, lahko pokličejo na telefon od OPB ali tudi v tajništvo.  
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Povedal je še, da smo tako zastavili in bomo poskusili tako tudi nadaljevati do konca leta.  

 

PREDLOG: S strani staršev je že na prejšnji seji prišla pobuda, da se pouk za učence razredne 

stopnje ob določenih dnevih (npr. zadnji šolski dan, pred počitnicami) ne bi končal ob 11. uri, 

ker starši nimajo dopusta, da bi ga vzeli za varstvo otroka.  

Ravnatelj je potrdil, da bo zadnji dan pred počitnicami običajen, s kosilom in podaljšanim 

bivanjem.  

 

Starši so ponovno izpostavili, da otroci še vedno premalo dobijo za kosilo in da domov pridejo 

lačni. Prav tako tudi po malici ostanejo lačni.  

Ravnatelj je povedal, da hrana vedno ostaja. Z učiteljicami so dogovorjeni, da vsak učenec dobi 

en kos mesa. Vsi mesa ne jedo, zato meso učitelj vzame in ga da učencu, ki bi rad še. Krompir, 

kruh, solata pa so vedno na razpolago.  

Zimske počitnice 2023 bodo zaradi Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, ki 

bo potekalo konec februarja, prestavljene na termin v začetku februarja za Gorenjsko. Ker pa  

8. februar pride ravno v našem terminu zimskih počitnic, bodo imeli učenci podaljšane 

prvomajske počitnice, nadomestni prost dan bo v sredo, 26. aprila. 

Nogometnega krožka na šoli ni, izvaja se le v okviru nogometnega kluba, ki ima pri nas najeto 

telovadnico.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.10. 

 

 

Zapisala:      Predsednik Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Aleš Bremec 

 

______________________    _________________________ 


