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OSNOVNA ŠOLA  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

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

Štev.: 900-5/2016/14 

Datum: 04. 10. 2019 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

1. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 01. 10. 2019, ob 16.30 v čitalnici šole. 

 

Prisotni: Danjela Markež, Anesa Kaltak, Petra Bremec, Aleš Bremec, Nataša Savčič, Edina 

Skenderović, Sabina Suljkanović, Refik Havzija, Edin Adrović, Nives Regeis, Ajša Babača, 

Igor Zlatanov, Tamara Mulič, Špela Mandelc, Nizama Silić, Mateja Stružnik. 

 

Opravičeno odstotni: Amela Kukavica, Medina Mešić, Edisa Halimović, Emir Mujezinović, 

Zehra Biščević. 

 

Odsotni: Hatidža Mehinović, Tanja Škrbič, Alisa Baksa, Tina Ozebek – Košir, Samir 

Osmančević, Sabina Trako. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje, 04. 06. 2019  

2. Pregled zapisnika 2. korespondenčne seje, 20. 06. 2019 

3. Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2018/19 

4. Obravnava LDN za šolsko leto 2019/20       

5. Šolski sklad 

6. Pobude in predlogi 

7. Razno 

 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika 3. redne seje, 04. 06. 2019 

Predsednica je povzela zapisnik prejšnje seje. Nanj ni bilo pripomb. 

Ravnatelj je dodal, da je bil s strani enega od staršev podan predlog o enotni ceni delovnih 

zvezkov za vse učence od 3. do 9. razreda. Do cene bi prišli s seštevkom zneskov vseh delovnih 

zvezkov ter ta znesek enakovredno razdelili med učence. Gospa knjižničarka je posredovala 

obrazložitev, da misli, da to ni izvedljivo, ker starši kupujejo delovne zvezke sami in plačajo v 

knjigarni točno vrednost le-teh. Knjigarne staršem ne morejo zaračunavati povprečnega zneska, 

ki bi ga izračunali na šoli, šola pa tudi ne more biti posrednik pri nakupu delovnih zvezkov med 

starši in knjigarno. 

 

SKLEP 1: Zapisnik 3. redne seje z dne, 04. 06. 2019, se potrdi. 

 

 

Ad 2/ Pregled zapisnika 2. korespondenčne seje, 20. 06. 2019 

 

SKLEP 2: Zapisnik 2. korespondenčne seje z dne, 20. 06. 2019, se potrdi. 
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Ad 3/ Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2018/19 

Ravnatelj je poročal o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19.   

- Obvezni programi so bili realizirani 100%. Pouk je potekal v skladu s predmetnikom. 

Poleg pouka smo izvedli tudi dneve dejavnosti – kulturne, športne, naravoslovne in 

tehniške dneve ter predvidene šole v naravi. 

- Realizacija ur po predmetih za 9. razrede je bolje realizirana, ker imajo po urniku manj 

ur.  

- Uspešnost šole se kaže v tem, koliko učencev ponavlja oz. napreduje. Zadnjih 10 let se 

gibljemo med 95% do 98% uspešnostjo, od 10 do 20 učencev pa razred ponavlja. V 

preteklem letu je bila uspešnost 97,19%.  

- Učenci se udeležujejo različnih tekmovanj. Na državnih tekmovanjih so učenci dosegli 

eno zlato, dve srebrni in več bronastih priznanj.  

- Za učence razredne in predmetne stopnje smo izvajali kar 56 predmetov interesnih 

dejavnosti, ki potekajo poleg pouka (športne, kulturne, likovne,…). Realiziranih je bilo 

1200 ur od 1500 možnih ur.  

- V tem letu je 33 prepoznanih nadarjenih učencev. Nadarjeni učenci od 4. do 9. razreda 

so se v maju 2019 udeležili prvega tridnevnega vikend tabora za nadarjene učence v 

CŠOD Trilobit. Tudi v letošnjem LDN je predviden tabor.  

- V sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom Jesenice izvajamo zdravstveno vzgojo 

za vse učence z določeno tematiko, ki je primerna starosti učencev in traja dve šolski 

uri. Prav tako uspešno izvajamo zobozdravstveno varstvo.  

- Uspešno sodelujemo tudi z zavodi v občini Jesenice.  

- Udeležili smo se 41. srečanja šol s Prežihovim imenom v Dolini pri Trstu.  

- Na šoli so se zelo dobro prijele humanitarne akcije – odpadni papir, zamaški. Zamaške 

smo zbirali za šestošolca Vala Kemperla - iz Rateč, ki je dolgotrajno bolan; ne delujejo 

mu gladke mišice (kateter za hrano). Zbrana sredstva bodo namenjena za potrebne 

pripomočke.  

- Realizacija pouka mora biti 95%, kar je težko zagotoviti zaradi bolniških odsotnosti, 

izobraževanj,…  

- Dodatno strokovno in učno pomoč nudimo 36 učencem s posebnimi potrebami in 

učencem z občasnimi učnimi in vedenjskimi težavami.  

- Poleg obveznih dejavnosti (ŠD, ND, TD, KD) se je na šoli še izvajalo 62 drugih 

dejavnosti.  

 

SKLEP 3: Člani Sveta staršev so se seznanili s Poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto 

2018/19.  

 

 

Ad 4/ Obravnava LDN za šolsko leto 2019/20 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2019/20. 

Letni delovni načrt je vodilo na šoli, s katerim in na podlagi katerega se dela in se dopolnjuje z 

realiziranim letnim poročilom šolskega leta 2018/19.  

V šolskem letu 2019-2020 imamo po tri oddelke v vsakem razredu, razen v 6. razredu, kjer 

imam štiri oddelke, torej skupno 28 oddelkov.  

Vpisanih je 631 učencev. Med počitnicami se je na novo vpisalo 33 učencev, večinoma zaradi 

priselitev, pretežno so to tujci. Učencev, ki imajo status tujca prvo leto, je 30, učencev s 

statusom tujca drugo leto, pa je 23. S 1.9.2020 se bo lahko sistemiziralo delovno mesto za 

poučevanje tujcev, v skupini bo 17 učencev.  

Go. Regeis je zanimalo, kako se vključujejo učenci tujci. Ravnatelj je povedal, da učenci 

obravnavano snov dopolnjujejo pri urah za tujce. Učenci iz držav bivše Jugoslavije zelo hitro 
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osvojijo in razumejo jezik, večji problem imajo učenci iz Kosova. Imamo tudi prevajalko, ki 

govori hrvaško, srbsko, bosansko, makedonsko, albansko in seveda slovensko in angleško. 

Učencem pomaga pri razumevanju snovi, v pomoč je tudi učiteljem pri komunikaciji z učenci, 

prav tako pa prevaja tudi staršem na govorilnih urah, sestankih. 

 Na šoli je zaposlenih 79 delavcev. Učiteljica, ki na šoli vodi jutranje varstvo, dopolnjuje  na 

srednji šoli v Radovljici, učiteljica nemščine pa dopolnjuje na OŠ Gorje. Učiteljica, ki 

nadomešča glasbo, prihaja iz Dravograda in se je zaradi službe preselila na Jesenice. Učitelj 

glasbe je zelo iskan kader, prav tako učitelj razrednega pouka. Ravnatelj v bodoče načrtuje 

opravljanje hospitacij pri mlajših učiteljicah, ki potrebujejo nasvete za svoje pedagoško delo ter 

pri učiteljicah, ki se pripravljajo za strokovni izpit. 

Za učence od 7. do 9. razreda izvajamo 18 izbirnih predmetov v 25 skupinah. Večinoma skozi 

leta ostajajo isti predmeti, ki pa so zelo raznovrstni. 

Na šoli izvajamo tudi neobvezne izbirne predmete. Šola je morala med neobvezne izbirne 

predmete obvezno ponuditi vsaj en tuj jezik v četrtem, petem in šestem ter v sedmem, osmem 

in devetem razredu. Na naši šoli smo se odločili za nemški jezik, v četrtem, petem ter šestem 

razredu pa smo se odločili učencem ponuditi še šport in računalništvo.  

G. Zlatanova je zanimalo, kakšna je statistika izbire neobveznih izbirnih predmetov. Ravnatelj 

je povedal, da se je za prvi tuji jezik angleščino v prvem razredu odločilo 56 učencev od 64. Za 

nemščino se je od 4. do 6. razreda odločila 1/3 vseh učencev. Za računalništvo se je odločilo 29 

učencev, za šport 58. Nemščino ponujamo kot neobvezni in obvezni izbirni predmet. Največ 

interesa je za računalništvo, šport in jezik. Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih 

ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca 

šolskega leta in je tudi ocenjen.  

V oddelke podaljšanega bivanja je vključenih 290 učencev od 1. do 5. razreda. V jutranje 

varstvo so vključeni učenci 1., 2. ter tudi 3. razreda. Od učencev 3. razreda jih obiskuje 10 do 

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

za vse ostale pa poskušamo najti vzgojitelja iz drugih sredstev.  

Minister za šolstvo je odločil, da ne bo več delovnih sobot. Npr. 3.1.2020 je petek, ta dan je 

prost pouka in se ga ne nadomešča.  

Nadarjeni učenci od 5. do 9. razreda se bodo lahko udeležili vikenda za nadarjene v CŠOD 

Vojsko v mesecu decembru 2019.  

Dobro sodelujemo tudi z zdravstvenim domom Jesenice – preventivni zdravstveni, 

zobozdravstveni pregledi, predavanja, obisk ginekološke ambulante, Dan zdravja 2020. 

V okviru prometne varnosti se bomo priključili projektoma Bodi preViden in Pasavček. Ob 

dnevu mobilnosti so pri nas imeli predstavitve gasilci, prostovoljni gasilci, policisti, AMZS, 

Zdravstveni dom. Priključili so se tudi otroci iz vrtca, OŠ Koroška Bela, Srednje šole Jesenice 

in Gimnazije. Na šolo pride tudi policist, ki izvaja preventivne dejavnosti z različnimi 

tematikami. 

Šolska knjižnica je vključena v sistem Cobiss.si, ki povezuje slovenske knjižnice v enoten 

knjižnični informacijski sistem. Tako je vključena v enotno bazo podatkov vseh slovenskih 

knjižnic. V naši knjižnici je 15.000 enot različnih gradiv. 

Učenci šolskih skupnostih sodelujejo v šolskem parlamentu. Mentor šolskega parlamenta je 

pedagoginja Uršula Žumer. Tematika letošnjega otroškega parlamenta je ''Moja poklicna 

prihodnost''. 

Prva skupna govorilna ura bo 15.10.2019 in bo usklajena s papirno akcijo. Skupne govorilne 

ure so drugi teden v mesecu. 

Investicije: zaključili smo z zamenjavo vseh radiatorjev, postopno smo pričeli z zamenjavami 

svetil, 30 računalnikov, zamenjali pisoarje, dokupili smo 5 belih tabel, zamenjali smo WC 

školjke ter kotličke, ….  

V lanskem letu je bilo zelo aktivno zbiranje zamaškov v sklopu humanitarne akcije. Zbrali smo 

3.020 kg zamaškov. Denar smo namenili Valu Kemperlu. V tem letu se zamaški zbirajo za 
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Marka Krmpotiča – osemletnika iz Maribora, sredstva se zbirajo za potrebe nevrofizioterapije. 

S strani Dinosa smo prejeli ponudbo za nadaljnje zbiranje plastičnih zamaškov v humanitarne 

namene.  Zbiranje bo potekalo na Dinosovih lokacijah ter v ustanovah (šolah, vrtcih, društvih). 

Ob dostavi zamaškov na Dinos se na tehtalnem listu zavede, za katero osebo so bili dostavljeni 

zamaški. Prevzemajo pa se izključno zamaški iz prehrambenega sektorja (plastenke in 

steklenice pijač, embalaže mleka, embalaže jogurtov, itd.).  

Vključeni smo tudi v projekt Zdrava šola. Celoten kolektiv se trudi ravnati v smeri, da 

postanemo zdrava šola. Vodja projekta je Petra Hrovat. V projektu sodelujejo starši, 

Zdravstveni dom, učitelji, skupina Varuhi okolja (interesna dejavnost), občina. Ravnatelj tudi 

upa, da se bo določen del prehrane izboljšal, zadolžili smo tudi učiteljico, da bo delala na tem 

področju.  

Nacionalno preverjanje znanja bo v mesec maju. G. Bremca je zanimalo, kaj je namen 

preverjanja. Ravnatelj je povedal, da z rezultati primerjamo uspeh šole po letih.  Iz statistike ni 

vidnih odstopanj za našo šolo. Najbolj uspešni so učenci pri tujem jeziku. Realne povratne 

informacije pa so uspešnost učencev v srednjih šolah. Osnovne šole so si med seboj preveč 

različne, zato primerjava uspešnosti med njimi ni smiselna. 

Na pedagoški konferenci je učiteljski zbor sprejel predlagani Letni delovni načrt, potrebna je 

še potrditev na Svetu zavoda. 

 

SKLEP 4: Člani so se seznanili z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2019/2020. 

 

 

Ad 4/  Šolski sklad 

Ga. Silić je predstavila delo šolskega sklada. V skladu sta dva predstavnika šole in štirje 

predstavniki staršev ter računovodkinja. Osnovna dejavnost sklada je pomoč socialno šibkim,  

financiranje oz. sofinanciranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev in niso del 

izobraževalnega programa, nadarjeni učenci, nakup nadstandardne opreme. Sklad se financira 

iz prispevkov staršev, donacij podjetij, zbranih sredstev novoletnega bazarja.  

Na dan 16.9.2019 je bilo stanje na računu 10.130 €.  

Ga. Silić je pozvala starše k čim večji udeležbi pri zbiranju papirja. Papirna akcija bo 15. in 

16.10.2019. Prav tako vabi, da starši oddajo pobude, pohvale, graje. V ta namen je v avli šole 

predalček za šolski sklad.   

 

 

Ad 6, 7/ Pobude in predlogi, razno  

- Ga. Silić je apelirala na starše, da se v primeru težav najprej obrnejo na razredničarko.  

- Ravnatelj je povedal, da je bilo za učitelje organizirano predavanje, ki sta ga izvedli 

predstojnica ZRSŠ iz Kranja in svetovalka s področja matematike, na temo preverjanje 

in ocenjevanje. Ravnatelj upa, da nesoglasij in nevšečnosti pri ocenjevanju ne bo več. 

Delne ocene pri ocenjevanju pa niso dovoljene.   

- Postavljeno je bilo vprašanje, če zaradi ene minute zamude pri pouku, lahko učenec 

dobi  neopravičeno.  Ravnatelj je odgovoril, da zaradi tega učitelj ne sme dati 

neopravičeno, lahko samo zapiše zamudo. Če pa se to ponavlja dalj časa, potem mora 

učitelj kontaktirati starše.  

- Kartice za kosilo – kakšen je namen le-teh. Gospod je povedal, da ker otrokom ni všeč 

kosilo, pridejo domov lačni. 

Ravnatelj je povedal, da so namenjene identifikaciji pri kosilih. Na podlagi prijave 

staršev so obračunani obroki. V primeru bolezni starši odjavijo oba obroka. Odjavo 

obroka je potrebno odjaviti en dan prej do 10. ure. Starši si na spletni strani lahko 

ogledajo jedilnik in če želijo, lahko odjavijo obrok. Dolžnost staršev v osnovni šoli je, 
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da poskrbijo za odjavo obrokov.  Obstaja možnost za odjavo in prijavo obroka po 

eAsistentu, a o tej možnosti še razmišljamo. 

- Go. Regeis je zanimalo, zakaj si vsi učenci 8. razredov niso ogledali premogovnika v 

Velenju. V času njihovega obiska si ga je ena skupina lahko ogledala, druga pa ga zaradi 

napake ni mogla. Čeprav so po popravilu imeli možnost ogleda, se učiteljice za to niso 

odločile. Rada bi vedela, zakaj ne. 

Ravnatelj bo preveril pri učiteljicah. 

- Zakaj imamo nivoje? 

Od 4. do 7. razreda izvajamo nivojski pouk pri slovenščini, matematiki in angleščini na 

treh ravneh zahtevnosti.  V 8. in 9. razredu izvajamo pouk s heterogenimi skupinami pri 

vseh treh predmetih. Učiteljice menijo, da z nivoji in heterogenimi učenci več pridobijo. 

Bistvo nivojskega pouka je, da učitelj skuša delati z manjšo skupino, tako da se lahko 

bolj posveti učencem.   

- G. Bremec je predlagal, da se v garderobo namestijo stenski sušilniki las, da si učenci 

po telovadbi oz. aktivnosti lahko posušijo lase. Sušilniki so testirani in imajo certifikat 

varnosti.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.10. 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež 

 

______________________    _________________________ 


