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OSNOVNA ŠOLA  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

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

Štev.: 900-5/2016/22 

Datum: 16. 3. 2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 15. 3. 2022 ob 16.30, v čitalnici šole. 

 

Prisotni: Aleš Bremec, Azra Botonjić, Tina Repovž, Admir Smajić, Medisa Brdar, Anesa 

Kaltak, Olga Šepic, Dimitrij Margon, Alisa Baksa, Davor Srebrenovski, Nives Regeis, Ajša 

Babača, Selma Pajić (Šolski sklad), ravnatelj dr. Robert Kerštajn. 

 

Opravičeno odstotni: Sanita Mešić, Katja Bilbija, Nataša Savčić, Marjetka Kocijančič, Branka 

Srebrenovski, Merima Nuhanović, Danjela Markež. 

 

Odsotni: Jasna Delanović, Hatidža Mehinović, Medina Mešić, Andreja Mladenović, Sabina 

Trako, Edin Adrović, Samir Osmančević, Igor Zlatanov, Alisa Cerić. 

 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. sestanka, 5. 10. 2021 

2. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2020/21 

3. Šolski sklad 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

Predsednik je pozdravil navzoče. Ob ugotavljanju prisotnosti je predsednik Sveta staršev 

ugotovil, da 2. seja Sveta staršev ni sklepčna, ker je na seji od osemindvajsetih članov 

prisotnih dvanajst članov. V primeru, da bi bilo vsaj petnajst predstavnikov staršev prisotnih, 

bi bila sklepčnost zagotovljena.  

Predsednik je odločil, da se bo izvedla korespondenčna seja.  

 

Ad 1/ Pregled zapisnika 1. sestanka, 5. 10. 2021 

Predsednik je predlagal potrditev zapisnika prve seje.  

 

SKLEP 1: Zapisnik 1. redne seje z dne, 5. 10. 2021, so navzoči potrdili. 

 

 

Ad 2/ Samoevalvacijsko poročilo za leto 2018/19  

Ravnatelj je pripravil Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21: Učenci z dodatno 

strokovno pomočjo. Vsako leto se ovrednoti en segment dela v šoli. Letos je ravnatelj 

obravnaval dodatno strokovno pomoč. Učencev, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč je 

iz leta v leto več. Najprej je opredelil, kdo so otroci s posebnimi potrebami. To so otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci, otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in 

otroci z avtističnimi motnjami.  V nadaljevanju je predstavil gibanje števila učencev na šoli, 

število učencev s posebnimi potrebami v zadnjih enajstih šolskih letih, število ur, ki so jim 
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bile dodeljene glede na odločitev komisije ter koliko ur tedensko je učencem dodatna 

strokovna pomoč dodeljena, glede na vrsto izvajanja.  

Število učencev na šoli krepko raste, trenutno jih je 642. V letu 2020-21 je bilo učencev z 

dodatno strokovno pomočjo (DSP) 45, leta 2009-2010 pa jih je bilo 31. Ni možno točno 

opredeliti, zakaj je toliko DSP odločb.  

Zelo dober pokazatelj stanja je število ur izvajanja pomoči glede na izvajalce. Največ ur 

dodatne strokovne pomoči je bilo dodeljeno učencem v šolskem letu 2020-2021 in sicer 170, 

ko je bilo učencev z DSP tudi največ (45). Včasih so se pedagoginje z učenci učile, kako se 

učiti. Nekaj ur je dobil še učitelj za bolj poglobljeno delo s temi učenci. Zadnja leta se 

povečuje delež socialnih pedagoginj, ki delajo z učenci, ki imajo čustveno vedenjske motnje. 

Trenutno specialne pedagoginje poučujejo 28 ur/teden. V prejšnjem šolskem letu so pomoč 

učencem nudili: specialni pedagoga, pedagog, tiflopedagog, psiholog, socialni pedagog, 

učitelj, logoped, inkluzivni pedagog. V sodelovanju z OŠ Poldeta Stražišarja nam ta 

zagotavlja dovolj specialnih pedagoginj, po katerih je največja potreba. Delo opravljajo 

predvsem na razredni stopnji. Na predmetni stopnji pa njihovo delo nadaljujejo socialne 

pedagoginje, pedagoginje in učitelji. 

Ob vpisu v 1. razred je zadnja leta vedno več odlogov k vpisu. Ker je toliko prošenj, je zaradi 

tega posledično  lahko celo en oddelek manj. O odložitvi vpisa pa odloča posebna komisija.   

 

SKLEP 2: Člani so sprejeli Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21 - Učenci z 

dodatno strokovno pomočjo. 

 

 

Ad 3/ Šolski sklad  

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

V začetku šolskega leta so odposlali 140 prošenj donatorjem, prejeli so donacije od: Enos, 

d.d., Dominvest d.o.o, SPG-SOL plin Gorenjska d.o.o., Jeko, d.o.o., KOV d.o.o, Design 

Damjan d.o.o, Vigo Jesenice d.o.o, Atelje Prizma d.o.o, Margerita d.o.o, Sumida Slovenija, 

d.o.o., Energoavtomatika d.o.o.. 

Stanje na računu 1.9.2021: 10.938€, 14.3.2022: 10.121€.  

Prihodkov je bilo 8.424€, odhodkov pa 9.140€. Odhodki: prošnje učiteljev za šolske 

programe, sofinanciranje staršev, plavalni tečaji, učila, vstopnine, božična plesna šola. 

Ugodili so vsem prošnjam.  

Prihodki staršev mesečno znašajo 730€.  

Z jesensko papirno akcijo so zaslužili 2.424€. Pomladanska papirna akcija bo 12. in 13. 4. 

2022. V obravnavi imajo še prošnje staršev za šolo v naravi za 2. in 6. razrede, tabor za 

nadarjene in avtobusni prevoz za Planico (športni dan 6. razred).  

Ker se bo Šolskemu skladu iztekel mandat, je pozvala predstavnike staršev za predloge štirih 

novih predstavnikov ter poziv ravnatelju za dva predstavnika, v skladu s pravilnikom 

Šolskega sklada.   

Predsednik je pohvalil delovanje sklada in smotrnost porabe sredstev.  

 

 

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

1. Prehrana  

Učenci so staršem povedali, da so obroki premajhni in da se je kakovost hrane poslabšala.  

Ravnatelj je povedal, da se je hrana podražila. Ponudniki so tudi do 60% podražili hrano. 

Govoril je tudi z mesarijo, kjer so mu povedali, da tudi oni težko dobijo meso od kmeta. 

Glede količine obrokov bo pa preveril v kuhinji. Dodal je še, da sta kuhar in kuhinjska 

pomočnica bolniško odsotna. Zadnja podražitev kosil je bila v letu 2010/11. Glede na vse 

podražitve, se bodo s 1. 9. 2022 podražila tudi kosila. Ravnatelji jeseniških šol se bodo 

poskušali uskladiti, da bodo šole imele enotno oz. enakovredno ceno kosil.  
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2. Matematika v 9. razredu 

Starši so pohvalili nadomestno učiteljico matematike v 9. razredu.  

Ravnatelj je povedal, da imamo zadnja dva meseca urejeno nadomeščanje odsotne učiteljice. 

Nadomeščanje je urejeno do konca šolskega leta, ne vemo pa, kako bo za naprej. Tudi to 

učiteljico smo zelo težko dobili, ker ni kadrov, pa tudi s strani MIZŠ so bile ovire. Pogovarjali 

so se tudi z ravnatelji srednjih šol, ki se zavedajo problema z zaostanki glede učne snovi na 

posameznih predmetnih področjih, predvsem zaradi pouka od doma… Bodo pa srednje šole 

vsaj na začetku 1. letnikov pri učenem načrtu prilagodljive.   

Povedal je tudi, da gre učiteljica glasbe na porodniško in še vedno nimamo učitelja, ki jo bo 

nadomestil. Ni kadrov, upokojeni učitelji pa tudi nimajo želje, da bi se vrnili nazaj v šolo. 

Poskusili bomo s kombinacijo poučevanja po oddelkih z različnimi učitelji: 4. in 5. razred 

bodo poučevale razredne učiteljice, 6. razrede učiteljice iz 5. razreda, 7., 8. in 9. razrede pa 

bodo poučevali trije učitelji glasbe, razdeljeni po dnevih. Učitelji glasbe raje učijo v glasbenih 

šolah, kjer pouk poteka individualno, kot cel oddelek učencev.  

 

3. Zapornica  

Zaprošeno je bilo, da bi bila v času sej Sveta staršev dvignjena zapornica. 

 

4. Spolna vzgoja 9. razred 

Naravoslovni dan za 9. razrede s predavanjem Zdravstveno vzgojnega centra ZD Jesenice in 

obiskom ginekološke ambulante bo v mesecu aprilu.   

 

Ravnatelj je povedal še nekaj podatkov o poteku pouka. Valeta za 9. razrede letos bo, 

rezerviran je termin 14. 6. 2022. Skupne govorilne ure bodo 12. 4.2022, ko bo papirna akcija.  

Radi bi radi ohranili dosedanji način prihajanja učencev v šolo, da starši zjutraj pripeljejo 

učence do vhoda, ki gredo nato sami v razred.  

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 17.18. 

 

 

Zapisala:      Predsednik Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Aleš Bremec 


