
  

OSNOVNA ŠOLA 

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice 

 

Štev.: 900-2/2017/8 

Datum: 01. 10. 2018 

 

ZAPISNIK 

 

 

6. seje Sveta zavoda, ki je bila v sredo, 26. 09. 2018 ob 18.00 uri v pisarni ravnatelja. 

 

Prisotni: Barbara Gril, Bogdan Višnar, Mirnesa Džananović, Mojca Vilić, Boris Zupanc, 

Mateja Stružnik, Danjela Markež, Igor Zlatanov, ravnatelj Robert Kerštajn. 

 

Opravičeno odsotni: Klavdija Kranjc Jensterle, Elvira Garibović, Erika Repovž. 

 

  

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 5. seje, 04. 06. 2018 

2. Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2017/18 

3. Obravnava in potrditev LDN za šolsko leto 2018/19 

4. Razno 

 

 

Predsednica Sveta zavoda je pozdravila navzoče. Člani na predlagani dnevni red niso imeli 

pripomb. 

 

Ad 1/ Potrditev zapisnika 5. redne seje, 04. 06. 2018 

Člani so si zapisnik 12. seje ogledali na spletni strani šole. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

SKLEP 1: Zapisnik 5. seje se potrdi. 

 

 

Ad 2/ Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2017/18 

Ravnatelj je poročal o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18. Člane je 

obvestil, da je šolska spletna stran delno ažurirana, ker je v fazi posodabljanja. 

- Vpisanih je 620 učencev, 14 več kot konec lanskega leta.  

- Osnovni programi so bili realizirani 100%.  

- Vedno več učiteljev se izobražuje, v lanskem letu se je izobraževanj udeležilo 34 

zaposlenih, kar predstavlja slabo polovico zaposlenih.  

- 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 40. srečanja šol s Prežihovim imenom v Doberdobu v Italiji.  

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

- Učenci se udeležujejo različnih tekmovanj.  

- V šolski kuhinji pripravijo dnevno okoli 660 malic in 400 kosil za prijavljene učence ter 

za zaposlene in učence OŠ Polde Stražišar. Cene so nespremenjene že od leta 2010. 

- S šolskim skladom vzajemno dobro sodelujemo. Pripomogel je k izboljšanju standardov 

pouka ter pri pomoči socialno šibkejših (subvencije delovnih zvezkov in šol v naravi), 

odkar je bil leta 2009 ustanovljen.   



  

- Vsako leto se za tekoče vzdrževanje nameni 35.000 €. Menjava radiatorjev po celi šoli je 

potekala kar 4 leta, namenili smo 120.000 €.  

- MIZŠ zapoveduje, da mora biti realizacija pouka 95%, kar je težko zagotoviti zaradi 

bolniških odsotnosti, izobraževanj,…  

- Uspešnost šole se meri z uspešnostjo, koliko učencev napreduje, v lanskem letu je bila 

uspešnost 95,05%, okoli 5% učencev je ponavljalo razred.  

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

učencem z občasnimi učnimi in vedenjskimi težavami. Z njimi delajo: specialni pedagog, 

socialni pedagog, pedagog, učitelj, logoped, tiflopedagog. 

- V tem letu je 43 prepoznanih nadarjenih učencev, kar predstavlja 7,12 % vseh učencev 

šole. V 3. oz. 4. razredu pa je postopek odkrivanja nadarjenih. 

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

dejavnosti. Za učence od 7. do 9. razreda smo izvajali 19 izbirnih predmetov. Učencem 4., 

5. in 7., 8. razreda smo ponudili neobvezna izbirna predmeta nemščina in šport. 

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

dejavnosti.  

 

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

2017/18.  

 

 

Ad 3/ Obravnava in potrditev LDN za šolsko leto 2018/19 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2018/19. Vsebina je podobna realizaciji prejšnjega 

šolskega leta.  

V tem šolskem letu imamo 4 oddelke 5. razredov. 

Zaradi upokojitev delavk smo razpisali nova delovna mesta za učitelja francoščine, 

podaljšanega bivanja, angleščine.  

Pouk je sestavljen iz obveznega pouka v skladu s predmetnikom za devetletno osnovno šolo ter 

iz neobveznih vsebin. 
Na šoli izvajamo tudi neobvezne izbirne predmete: nemški jezik, šport in računalništvo. 

Neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik angleščina je v prvem razredu, v 2. in 3. razredu pa 

izvajamo prvi tuj jezik angleščina kot obvezni predmet.  

Med obveznimi izbirnimi predmeti je veliko naravoslovnih vsebin, matematičnih delavnic, 

novinarstvo in športnih vsebin. 

V oddelek podaljšanega bivanja se lahko vključijo učenci od 1. do 5. razreda, v tem letu jih je 

vpisanih 260. V oddelkih jutranjega varstva je vpisanih 105 učencev, poteka pa od 5.30 ure 

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

Učenci 3. razredov pa so vključeni le v nujnih primerih, sredstva za vzgojitelja pa pridobimo iz 

drugih sredstev. 

V tem šolskem letu so tri delovne sobote, in sicer:  

- sobota, 29.9.2018 (nadomeščamo ponedeljek, 24.12.2018), 

- sobota, 2.2.2019 (pouk zaradi premajhnega števila delovnih dni – 189 od 190),  

- sobota, 11.5.2019 (nadomeščamo petek, 3.5.2019). 

V letošnjem letu je novost, da se bodo nadarjeni učenci od 5. do 9. razreda lahko udeležili vikenda 

za nadarjene v CŠOD Trilobit v mesecu maju 2019.  

Letos učencem nudimo 54 interesnih dejavnosti. 

Trudimo se, da bi imeli na šolskem dvorišču cono mirujočega prometa. Za rešitev trenutnega 

stanja bi se bilo potrebno dogovoriti z občino Jesenice. Tudi z dostavo živil imamo dogovor, da ne 

vozi v času gneče na parkirišču.  

Šolska knjižnica se bo vključila v sistem Cobiss.si, ki povezuje slovenske knjižnice v enoten 

knjižnični informacijski sistem. Tako bo naša knjižnica vključena v enotno bazo podatkov vseh 

slovenskih knjižnic.   

Vzgojni načrt šole je bil izdelan leta 2009, prve prilagoditve so bile narejene v šolskem letu 

2010/11. Sestavni del so šolska pravila in hišni red. 

Oblike sodelovanja s starši so roditeljski sestanki in govorilne ure. 



  

Samoiniciativno smo nabavili defibrilator, ki je montiran pred vhodom v šolo. Hkrati smo za 

zaposlene pripravili izobraževanje za uporabo defibrilatorja. 

Investicije: 
- na severno stran strehe smo v žlebove dali električno odmrzovanje,  

- menjava radiatorjev, 

- oder za kulturne prireditve. 

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

zbranih zamaškov je bila 830€, zbrali pa smo 3 180 kg zamaškov. 

 

SKLEP 3: Letni delovni  načrt za šolsko leto 2018/19 se potrdi. 

 

 

Ad 45/ Razno 

Članom Šolskega sklada poteče mandat, zato je predsednica Sveta staršev predlagala nove 

članice, in sicer: Selma Pajić, Barbara Peterlin, Maja Umjenović, Ester Endliher. 

Izmed predstavnikov šole sta predlagani Mojca Vilić iz razredne stopnje in Inga Lamberger iz 

predmetne stopnje. 

Stalni članici sta svetovalna delavka in računovodkinja.  

 

SKLEP 4: Člani Sveta zavoda so potrdili predlagane kandidate v Upravni odbor šolskega 

sklada:  

- Selma Pajić, Barbara Peterlin, Maja Umjenović, Ester Endliher. 

- Mojca Vilić, Inga Lamberger. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.41. 

 

 

 

Zapisala:     Predsednica Sveta zavoda: 

Nataša Krajnc     Barbara Gril, prof. 

 

 


