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OSNOVNA ŠOLA 

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice 

 

Štev.: 900-2/2017/12 

Datum: 04. 10. 2019 

 

ZAPISNIK 

 

 

9. seje Sveta zavoda, ki je bila v torek, 01. 10. 2019 ob 18.00 uri v pisarni ravnatelja. 

 

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

Vilić, Boris Zupanc, Mateja Stružnik, Danjela Markež, Erika Repovž, Igor Zlatanov, ravnatelj 

Robert Kerštajn. 

 

Opravičeno odsotni: Elvira Garibović, Bogdan Višnar. 

 

  

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 8. seje, 04. 06. 2019 

2. Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2018/19 

3. Obravnava in potrditev LDN za šolsko leto 2019/20 

4. Razno 

 

 

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

pripomb. 

 

Ad 1/ Potrditev zapisnika 8. redne seje, 04. 06. 2019 

Člani so si zapisnik 8. seje ogledali na spletni strani šole. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

SKLEP 1: Zapisnik 8. seje se potrdi. 

 

 

Ad 2/ Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2018/19 

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

Na podlagi realizacije se naredi Letni delovni načrt za naslednje leto.   

- 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. 

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

gibljemo med 95% do 98% uspešnostjo, v šol. l. 2019/20 ponavlja 17 učencev. V 

preteklem letu je bila uspešnost 97,19%.  

- Nadarjeni učenci od 4. do 9. razreda so se v maju 2019 udeležili prvega tridnevnega 

vikend tabora za nadarjene učence v CŠOD Trilobit. Veliko se ukvarjamo z učenci, ki 

imajo težave, hkrati pa pozabimo na nadarjene učence. Ta tabor je pot v pravo smer, 

da jih spodbudimo.  

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

eno zlato, dve srebrni in več bronastih priznanj. Učence spodbujamo k sodelovanju na 

tekmovanjih.  

- Uspešno sodelujemo tudi z zavodi v občini Jesenice.  
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SKLEP 2: Člani Sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto 

2018/19.  

 

 

Ad 3/ Obravnava in potrditev LDN za šolsko leto 2019/20 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2019/20. Vsebina je podobna realizaciji prejšnjega 

šolskega leta. Letni delovni načrt je dokument, po katerem delavci šole delajo. Lahko se še 

dopolnjuje, vendar morajo biti starši s tem seznanjeni. 

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. Učenci iz držav bivše Jugoslavije zelo hitro osvojijo in 

razumejo jezik, večji problem imajo učenci iz Kosova. Učence tujce se spodbuja, da v šoli in 

tudi doma govorijo slovensko.  

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. Za prvi tuji jezik 

angleščino se je 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. Za 

francoščino letos ni bilo interesa, prijavila sta se samo dva učenca. 

Dopolnilni in dodatni pouk se izvaja pri MAT,SLJ, TJA, FIZ. 

Ure za podaljšano bivanje razporeja ministrstvo na podlagi svojih kriterijev. 

V jutranje varstvo so vključeni učenci 1., 2. ter tudi 3. razreda. Od učencev 3. razreda jih 

obiskuje JV 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. 

Smiselno in dobrodošlo je, da je za 2. razrede organizirano jutranje varstvo, ker so to šele 

sedemletniki. Nekatere šole JV za 2. razrede sploh nimajo. 

G. Zupanca je zanimalo, kakšno je sodelovanje župana s šolo. Ravnatelj je povedal, da 

konkretnega sodelovanja ni, sodelujemo bolj z oddelkom za družbene zadeve in direktorjem 

občinske uprave.  

Šole v naravi bodo izvedene v 2., 6., 8. razredu in za nadarjene učence. Zimska šola v naravi 

za 4. razrede v preteklih letih ni bila izvedena zaradi premalo prijav.  

Za učence razredne in predmetne stopnje ponujamo kar 53 predmetov interesnih dejavnosti, ki 

potekajo poleg pouka (športne, kulturne, likovne,…). 

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. 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''. 

Vzgojni načrt šole je bil izdelan leta 2009, trikrat je bil noveliran oz. dopolnjen.  Sestavni del 

so šolska pravila in hišni red. 
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V Šolskem skladu je bilo na dan, 16. 09. 2019, stanje na računu 10.130 €. Sklad je bil 

ustanovljen leta 2009 in tudi uspešno deluje, kar pomeni, da tudi pomaga učencem in 

učiteljem, kar tudi je smisel sklada.  

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,….  

Vključeni smo tudi v projekt Zdrava šola. Projekt je zastavljen tako, da bo doprinesel 

kakovost življenja na šoli. Vodja projekta je Petra Hrovat. V projektu sodelujejo starši, 

Zdravstveni dom, učitelji, skupina Varuhi okolja (interesna dejavnost, kjer skrbijo za red v 

šoli in okolici), občina.  

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.). 

  

SKLEP 3: Letni delovni  načrt za šolsko leto 2019/20 se potrdi. 

 

 

Ad 45/ Razno 

Predsednica Sveta staršev je na kratko povzela sejo Sveta staršev.  

Predsednica Barbara Gril je pohvalila organizacijo izobraževanj za učitelje, ki delajo s slepim 

učencem. V preteklih letih so se izobraževanj udeleževale učiteljice, ki so učenca učile na 

razredni stopnji. V letošnjem šolskem letu učenec obiskuje 6. razred na predmetni stopnji. 

Izobraževanje je bilo organizirano za vse učitelje, ne le za tiste, ki učenca učijo. 

Podan je bil predlog k še večjemu ozaveščanju k zmanjšanju hrupa. Učenec je zaradi slepote 

še posebej občutljiv na glasnost, v jedilnici in po hodniku pa je zelo glasno. Veliko pomoči je 

tudi s strani Zavoda za slepe in društva IRIS.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.10. 

 

 

 

Zapisala:     Predsednica Sveta zavoda: 

Nataša Krajnc     Barbara Gril, prof. 

 

 


