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OSNOVNA ŠOLA 

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice 

 

Štev.: 900-2/2017/17 

Datum: 16. 3. 2021 

 

ZAPISNIK 

 

 

12. seje Sveta zavoda, ki je bila v torek, 16. 3. 2021, ob 18.00, preko videokonference v 

aplikaciji Zoom Meetings. 

 

Prisotni: Barbara Gril, Bogdan Višnar, Mirnesa Džananović, Klavdija Kranjc Jensterle, Mojca 

Vilić, Erika Repovž, Elvira Garibović, Aleš Bremec, ravnatelj dr. Robert Kerštajn, 

računovodkinja Vanja Legat. 

 

Odsotni: Igor Zlatanov, Danjela Markež, Mateja Stružnik, Boris Zupanc. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 11. seje, 28. 9. 2020 

2. Realizacija finančnega načrta za leto 2020 z inventurnim popisom 

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2020 

4. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2019/20 

5. Razno 

6. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

 

Predsednica je prebrala dnevni red. Člani so potrdili predlagani dnevni red. 

Gradivo je objavljeno na šolski spletni strani, pod zavihkom ˝Za starše˝, ˝Svet zavoda - 

gradivo˝. 

 

 

Ad 1/ Potrditev zapisnika 11. seje, 28. 9. 2020 

Na zapisnik zadnje redne seje ni bilo pripomb. 

 

SKLEP 1: Zapisnik 11. seje z dne, 28. 9. 2020, je soglasno sprejet.  

 

 

Ad 2/, Ad 3/  Realizacija finančnega načrta za leto 2020 z inventurnim popisom, Obravnava 

in sprejem Letnega poročila za leto 2020 

Točki 2 in 3 se združita.  

Predsednica je besedo predala najprej računovodkinji.  

 

Računovodkinja Vanja Legat je na kratko predstavila Računovodsko poročilo - del Letnega 

poročila za leto 2020 in realizacijo Finančnega načrta za leto 2020, ki sta bila uspešno in v 

celoti  realizirana.  Povedala je, da smo v koledarskem letu 2020, kljub epidemiji, poslovali 

uspešno in gospodarno ter da ni bilo presežkov prihodkov nad odhodki in ne izgube. Vsi 

prihodki, ki smo jih prejeli iz Občine Jesenice in iz MIZŠ, so bili porabljeni racionalno in v 

celoti. Neporabljena sredstva smo prenesli v novo leto.  

Prav tako so člani prejeli tudi Poročilo o popisu sredstev. V skladu s predpisi smo izvedli 

popis drobnega inventarja in opreme. Odpisana so bila iztrošena in uničena sredstva. 

Predlagana sredstva za odpis je potrebno izločiti in uničiti ter jih izbrisati iz knjigovodske 

evidence. Računovodkinja prosi, da člani potrdijo odpis sredstev. Nepravilnosti v času popisa 

ni bilo. Pripomb in vprašanj na Poročilo inventurne komisije ni bilo.  
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Predsednica je besedo predala ravnatelju. 

 

Ravnatelj je povedal, da je gradivo objavljeno na šolski spletni strani. Letno poročilo je 

sestavljeno iz poslovnega dela, ki ga pripravi ravnatelj ter iz računovodskega dela, ki ga 

pripravi računovodkinja. Ravnatelj je predstavil poslovno poročilo, ki se nanaša na šolsko leto 

2019/20. Iz poročila je izpostavil naslednje zanimivosti oz. glavne stvari.  

V šolskem letu 2019/20 je bilo 78 zaposlenih, od tega 59 strokovnega kadra, 16 tehničnega 

kadra in 3 administrativno – računovodski kadri. Imeli smo zaposlena 2 delavca javnih del s 

V. in VII. stopnjo izobrazbe.  

Od investicij smo v letu 2020 nabavili oz. opremili:  

 Zamenjali svetila v devetih razredih ter vsa svetila v športni dvorani.  

 V skladu s sporazumom z Arnesom, preko projekta SIO 2020, smo dobavili 4. kosovnico 

računalnikov, monitorjev in projektorjev.  

 Na celotni šoli smo v sodelovanju z Arnesom in v okviru projekta SIO 2020 WLAN na 

novo postavili in prenovili brezžični signal na prostoru celotne šole in v vseh razredih (37 

novih dostopkovnih točk, 1 strežnik).  

 14 kosov prenosnih računalnikov (od tega 5 kosov donacije).  

 3 grafični zasloni.  

 10 kamer za računalnike. 

 Menjava zelenih tabel za bele table.  

Ravnatelj se je zahvalil Občini Jesenice za investicije.  

V skladu z letnim načrtom smo kljub šolanju na daljavo, izvedli vse dneve dejavnosti ob 

pouku, ne pa tudi vseh predvidenih šol v naravi. Izvedene so bile le šole v naravi za 5. in  

8. razred ter tabor za nadarjene. Šol v naravi v okviru CŠOD ne bomo nadomestili. Šola v 

naravi v Savudriji za letošnje 4. razrede bo septembra. Za letošnje 5. razrede, ki septembra 

lansko leto niso šli v Savudrijo, bomo poskusili dobiti termin maja ali junija. Namen imamo 

izvesti plavalni tečaj za 3. razrede.  

Realizacija pouka je bila v šolskem letu 2019/20 pri vseh predmetih več kot 95 %, na ravni 

celotne šole kar 100,11 %. Dosežen uspeh šole v šolskem letu 2019/20 je bil 98,21 %. Razred 

je, gledano na celotno šolo, ponavljalo 12 učencev, kar je manj kot prejšnja leta. Predvsem 

zato, ker so bila priporočila, naj učenci zaradi dela na daljavo napredujejo. Se pa zaradi tega 

kaže manjko snovi.   

Iz preglednice rojstev je razvidno, da je letnik 2015, ki je vpisan v 1.razred v šol. l. 2021/22, 

najmanj številčen. Vpisanih je samo 54 učencev. Potrebujemo 57 učencev za 3 oddelke. Če 

jih pa ne bo, bo to predstavljalo določeno kadrovsko težavo, ki pa jo bomo rešili. Na podlagi 

preglednice lahko projeciramo kadrovanje za naprej. Za naslednja leta pa kaže bolje. 

Preglednica zaposlenih pa se z leti precej izpolnjuje. V šoli imamo vedno več izkušenega 

kadra. Brez naziva je samo 9 delavcev.  

Na šoli je dovolj prostora za učence. Imamo še prostorsko rezervo, kar se je pokazalo v času, 

ko smo morali deliti oddelke, da smo zadostili higienskim zahtevam.  

 

Člani Sveta zavoda so sprejeli naslednje sklepe: 

 

SKLEP 2: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili realiziran Finančni načrt za leto 2020. 

 

SKLEP 3: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili Poročilo inventurne komisije in 

sprejeli sklep, da se predlagana sredstva za odpis tudi odpišejo.  

 

SKLEP 4: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili Letno poročilo za leto 2020. 

 

Po tej točki je računovodkinja zapustila sejo Sveta zavoda.  
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Ad 4/ Samoevalvacijsko poročilo za leto 2019/20 

Ravnatelj je pripravil Samoevalvacijsko poročilo z naslovom Obiskanost spletne strani za 

šolsko leto 2019/20. Povedal je, da poročilo ravnatelji pripravijo vsako leto. Za letošnje leto je 

pripravil primerjavo statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani naše šole med letoma 

2014 in 2020. Pred sedmimi leti  je bila analiza že narejena, zato je bilo zanimivo narediti 

primerjavo.  

Zanimiva je primerjava obiskov glede na dneve v tednu. Največja obiskanost spletne strani v 

letu 2014 je bila v ponedeljek in petek, v letu 2020 pa se je razporedila čez cel teden. Iz tega 

sklepamo, da so določene informacije enako pomembne v vseh dnevih v tednu (npr. jedilnik, 

obvestila o dejavnostih, …) .Vsekakor pa je v letu 2020 večja obiskanost.  

Na dnevnem pregledu obiska je v letu 2014 največja obiskanost v jutranjih urah, med 6. in 7. 

uro, ter v večernih urah, med 18. in 20. uro. Podatki iz leta 2020 pa kažejo, da je največja 

obiskanost po 18. uri, pa vse do 22. ure.  

Pri pregledu, iz katerih držav prihajajo obiskovalci spletne strani, za leto 2014 kaže, da 

pričakovano največji obisk iz Slovenije, nato iz Avstrije, Hrvaške in Nemčije. Za leto 2020 pa 

je še vedno največ obiskov iz Slovenije, sledi Avstrija in presenetljivo Belgija.  

Število obiskov glede na trajanje obiska je največje v času do pol minute. To pomeni, da so 

obiskovalci vedeli, kaj točno iščejo. Podatki za leti 2014 in 2020 pa so približno enaki.  

Največkrat obiskane strani so seveda jedilniki. Prav tako so večji meri obiskane podstrani 

prošnja donatorjem, zaposleni in letni delovni načrt.  

Pri analizi, katere brskalnike obiskovalci uporabljajo, je razvidno, da največ dostopajo z 

Google Chromom, nato sledijo Safari, Edge, MSI Explorer, Opera. To pomeni, da dostopajo 

tudi preko mobilnih naprav in ne samo preko stacionarnih računalnikov.  

Obiskanost je analizirana od leta 2015, ko smo spletno stran posodobili. Vrh je obiskanost 

dosegla v letu 2019. V letu 2020 se vidi upad obiskanosti za 10 do 15 %, ko je delo potekalo  

na daljavo.   

Od leta 2015, ko smo spletno stran posodobili, je bilo na njej skoraj 290.000 obiskovalcev. 

Sorazmerno enak obisk je od januarja do aprila, maja in junija pa poskoči. Najmanjši obisk je 

med poletnimi meseci, septembra pa največji, glede na celo šolsko leto.   

 

SKLEP 5: Člani so sprejeli Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/20 - Obiskanost 

spletne strani OŠ Prežihovega Voranca Jesenice.  

 

 

Ad 5/ Razno 

Predsednica je predala besedo ravnatelju, ki je povedal, da je bila seja Sveta staršev 

korespondenčna. Ker ni bilo nič nujnega, se je s predsednikom, g. Bremcem, dogovoril, da se 

izvede po elektronski pošti.  

 

Po elektronski pošti so bila postavljena vprašanja in podani naslednji odgovori:  

1. Kaj bo z letošnjo spomladansko papirno akcijo? 

Vsekakor nameravamo papirno akcijo spomladi (verjetno v mesecu aprilu), tako kot vselej do 

sedaj, tudi izvesti. 

 

2. Kaj z valeto in v kakšni obliki jo imate namen izvesti, če sploh? 

Tudi valeta je v planu, da jo izvedemo, res pa je, da še ne vemo na kakšen način in kje. Vse to 

je pogojeno z epidemiološko situacijo v mesecu juniju in navodili, kaj lahko in kaj ne.  

 

3. Kaj bo s slikanjem 9. razredov in celotne generacije? 

Slikanje vseh razredov bo izvedeno v četrtek, 25. 3. 2021. Torej, slikali se bodo vsi razredi, 

vključno z generacijsko sliko 9. razredov. Slikanje bo v skladu z varnostnimi ukrepi.  
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4. Ali si bodo zaključni razredi lahko nabavili vsaj majice in če bo ŠS pri tem pomagal, glede 

na to, da jim bo drugo vse odpadlo oz. bo v zelo okrnjeni obliki? 

Seveda si bodo lahko nabavili majice in prepričan sem, da jim bo pri tem pomagal tudi ŠS, 

tako kot je še vsem devetošolcem vsako leto.  Je pa vse odvisno od razrednikov in samega 

razreda kako in kdaj se bodo organizirali . 

 

5. Ali se že kaj ve, kako bo z NPZ-ji? Ali jih bodo prilagodili, glede na to, da nivo znanja ne 

more biti enak kot prej, glede na situacijo? 

Glede NPZ-jev smo imeli vsi slovenski ravnatelji sestanek, kjer smo večinsko izrazili mnenje, 

da letos NPZ-ja ne bi izvedli. RIC, ki NPZ pripravlja, pa je bil nasprotnega mnenja in želi 

NPZ izvesti. Predlagali so elektronsko obliko NPZ-jev, kar pa je bilo ravnateljem 

neizvedljivo. V zadnji okrožnici pa je navedeno, da bo preverjanje znanja potekalo v papirni 

obliki. V RIC-u pa niso odstopili od e-izvedbe, obeta se poskusno e-testiranje.     

 

Predlog: 

Lahko smo prebrali, da načeloma spletno stran ureja gospod ravnatelj. Kot je bilo že 

omenjeno v poročilu, je to zadeva, ki vzame precej časa. Kaj, če bi se zato aktiviralo še koga 

na šoli in bi se delo malo porazdelilo?  

Dober predlog. Bom premislil, če bi lahko našel nekoga, ki bi to z veseljem in zastonj opravil 

namesto mene :) 

 

Pohvala: 

Rada bi pohvalila vse, ki so se v času šolanja na daljavo trudili s podajanjem snovi na 

drugačen način in bili vedno na razpolago za dodatna pojasnila. Sicer moram reči, da so imeli 

otroci dela kar največkrat za čez cel dan in (vsaj moji) pravijo, da so veliko več prosti zdaj, ko 

hodijo v šolo. 

Posebej pa bi pohvalila še nove učitelje za fiziko, matematiko, slovenščino in zdaj tudi 

zgodovino. Odlična izbira! Učenci so deležni dobre razlage in pomoči, ko jo potrebujejo.  

Hvala. Bom sporočil naprej. 

 

G. Bremec je vprašal, kako bo potekalo fotografiranje.  

Ravnatelj je povedal, da imamo na voljo dve možnosti. Ena je, da se učenci slikajo 

posamično, druga pa skupinsko. Seveda bo fotografiranje na način kot do sedaj. Učenci so 

tako ali tako v razredu v mehurčku. Vsak razred se bo posebej peljal v telovadnico, tako da se 

ne bodo oddelki srečali med seboj.   

 

Po tej točki je ravnatelj zapustil sejo Sveta zavoda.  

 

 

Ad 6/ Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

Od 1. 7. 2020 dalje ravnateljem pripada del plače za redno delovno uspešnost za obdobje od 

1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Redna delovna uspešnost se torej obračunava in izplačuje od  

1. 7. 2020 in za delovno uspešnost ravnateljev za leto 2020 se nameni najmanj 2% in največ 

5% njihove osnovne plače za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.  

Svet zavoda odloči, koliko odstotkov osnovne plače ravnateljev, se nameni za njihovo 

delovno uspešnost za leto 2020. Delovna uspešnost se je ves čas ugotavljala, a ni bilo izplačil 

v %. 

Organ, pristojen za imenovanje ravnatelja, mora na podlagi 7. člena Uredbe o plačah 

direktorjev v javnem sektorju, pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost 

direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja.  

Po pridobljenem soglasju ustanovitelja – Občina Jesenice, se vsa dokumentacija, z zahtevo po 

podaji soglasja financerja, posreduje na ministrstvo. 
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Člani Sveta zavoda so pregledali in izpolnili ocenjevalni list za ugotavljanje delovne 

uspešnosti ravnatelja v ocenjevalnem obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  

 

Člani Sveta zavoda so odločali o višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja za 

obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 6: Ravnatelj je dosegel 100,00% vrednosti meril za 

ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 7: Za redno delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020 se 

nameni 5% njegove osnovne plače v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.59 uri. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda: 

Nataša Krajnc       Barbara Gril, prof. 


