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OSNOVNA ZAVOD 

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice 

 

 

 

Štev.: 900-2/2022/1 

Datum: 16. 3. 2022 

 

 

 

     Z A P I S N I K 

 

 

 

1. sestanka  Sveta zavoda, ki je bil v torek, 15. 3. 2022 ob 18.00 v pisarni ravnatelja. 

 

Prisotni:  

 predstavniki zaposlenih: Uršula Žumer, Anita Malić Cumbo, Mirjam Mandelc,  

 predstavniki ustanovitelja: Antonija Gasar, Gregor Mencinger,  

 predstavniki staršev: Aleš Bremec, Azra Botonjić, Sabina Trako,  

 drugi: dr. Robert Kerštajn, ravnatelj;  Barbara Gril, predsednica; Vanja Legat, 

računovodkinja, Nataša Krajnc, tajnica, predsednica volilne komisije. 

 

Odsotni:  

 predstavnik ustanovitelja: Iztok Pergarec 

 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev dnevnega reda 

2. Izvolitev mandatno – verifikacijske komisije 

3. Poročilo predsednice volilne komisije o izidu volitev na OŠ P. Voranca, poročilo 

predsednice Sveta zavoda o izidu volitev Sveta staršev in predlogi kandidatov s strani 

Občine Jesenice 

4. Mandatno – verifikacijska komisija preizkusi na podlagi poročil in obvestil pravilnost 

volitev oz. imenovanja in ugotovitve sporoči Svetu 

5. Ustanovitev novega Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 

6. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda 

7. Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda 

8. Realizacija finančnega načrta za leto 2021 z inventurnim popisom 

9. Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2021 

10. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2020/21 

11. Pobude in vprašanja 

12. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

 

 

Ad 1/   Pregled in potrditev dnevnega reda 

Predsednica Sveta zavoda Barbara Gril je pozdravila vse navzoče in povedala, da bo prevzela 

vodenje seje do imenovanja novega predsednika Sveta zavoda v tem mandatu. Pojasnila je, da je 

Svetu zavoda OŠ Prežihovega Voranca Jesenice mandat potekel 18. 12. 2021.  

 

Prebrala je dnevni red. Povedala je, da so si člani gradivo ogledali na šolski spletni strani. 

Predstavniki občine so vabilo prejeli po navadni pošti, za naslednje seje pa ga bodo prejemali po 

elektronski pošti.  
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SKLEP 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Predsednica je predlagala, da z javnim glasovanjem razrešijo dosedanje člane Sveta zavoda. 

Prisotni so sprejeli  

 

SKLEP 2: Razrešijo se dosedanji člani Sveta zavoda.  

 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 2/   Izvolitev mandatno – verifikacijske komisije 

Predsednica je predlagala mandatno - verifikacijsko komisijo.   

 

SKLEP 3: Svet zavoda izvoli mandatno - verifikacijsko komisijo v sestavi: 

- Gregor Mencinger, predsednik 

- Mirjam Mandelc, članica 

- Azra Botonjić, članica 

 

 

Ad 3/  Poročilo predsednice volilne komisije o izidu volitev na OŠ P. Voranca, poročilo 

predsednice Sveta zavoda o izidu volitev Sveta staršev in članih s strani Občine Jesenice 

Predsednica volilne komisije Nataša Krajnc je mandatno - verifikacijski komisiji na seji 

predložila: poročilo o rezultatih volitev pedagoškega zbora (priloga),  sklep Občinskega  sveta 

občine Jesenice (priloga) in sklep Sveta staršev (priloga) in poročala o rezultatih volitev 

pedagoškega zbora.  

Predsednik Sveta staršev je poročal o predstavnikih Sveta staršev:  

1. Svet staršev je na svojem sestanku 5. 10. 2021 izvolil Aleša Bremca, Azro Botonjić, Sabino 

Trako za predstavnike staršev v Svetu zavoda.  

Predsednica Sveta zavoda je poročala o predstavnikih delavcev in zunanjih članih - predstavnikih 

ustanovitelja: 

1. Na volitvah za izvolitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda, ki so bile razpisane in 

izvedene 15. 2. 2022 so bili izvoljeni: Anita Malić Cumbo, Mirjam Mandelc, Uršula Žumer. 

2. Občinski Svet Občine Jesenice je na svoji 23. seji dne 3. 2. 2022 imenoval tri predstavnike 

ustanovitelja v Svet zavoda: Antonijo Gasar, Gregorja Mencingerja, Iztoka Pergarca. 

 

 

Ad 4/ Mandatno – verifikacijska komisija preizkusi na podlagi poročil in obvestil pravilnost 

volitev oz. imenovanja in ugotovitve sporoči Svetu 
Mandatno – verifikacijska komisija je pregledala  Poročilo o rezultatih volitev pedagoškega 

zbora (priloga),  Sklep Občinskega  sveta občine Jesenice  (priloga) in Sklep Sveta staršev 

(priloga)  in ugotavljala pravilnost volitev. 

Mandatno –  verifikacijska komisija je ugotovila pravilnost volitev in predsednik potrdil 

zakonitost volitev.  
 

Svet zavoda je po podanem poročilu mandatno - verifikacijske komisije soglasno sprejel   

SKLEP 4: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili izid volitev v Svet zavoda, v katerega so bili 

izvoljeni: Uršula Žumer, Anita Malić Cumbo, Mirjam Mandelc, Antonija Gasar, Gregor 

Mencinger, Iztok Pergarec, Aleš Bremec, Azra Botonjić, Sabina Trako. 

Ad 5/ Ustanovitev novega Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 

Svet zavoda je soglasno sprejel  

SKLEP 5: Člani Sveta zavoda ugotavljajo, da je Svet zavoda konstituiran z dnem 15. 3. 2022. 

Mandat članov Sveta zavoda traja štiri leta in se šteje od prve konstitutivne seje.   
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Ad 6/ Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda 

Člani so za predsednico predlagali Uršulo Žumer, za namestnico pa Anito Malić Cumbo.  

 

Svet zavoda je soglasno sprejel  

SKLEP 6: Svet zavoda izvoli za predsednico Uršulo Žumer, za namestnico predsednice pa Anito 

Malić Cumbo.  

 

Ravnatelj se je zahvalil ge. Gril za dosedanje uspešno sodelovanje. Ga. Gril je vsem izvoljenim 

čestitala,  jim zaželela uspešno delo in  zapustila sejo Sveta zavoda.  

 

 

Ad 7/ Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda 

Predsednica Uršula Žumer je povedala, da so zapisnik zadnje seje člani prejeli skupaj z vabilom 

in Poslovnikom o delu Sveta OŠ Prežihovega Voranca Jesenice.  

Na zapisnik ni bilo pripomb.  

 

SKLEP 7: Zapisnik 13. seje z dne 5. 10. 2021 je bil soglasno potrjen. 

 

SKLEP 8: Svet zavoda je bil seznanjen s Poslovnikom Sveta OŠ Prežihovega Voranca Jesenice.  

 

 

Ad 8/, Ad 9/  Realizacija finančnega načrta za leto 2021 z inventurnim popisom, Obravnava in 

sprejem Letnega poročila za leto 2021 

Točki 8 in 9 se združita.  

Predsednica Uršula Žumer je besedo predala najprej računovodkinji.  

Računovodkinja je pozdravila nove člane. Najprej je na kratko predstavila računovodski del 

letnega poročila poslovnega leta 2021, ki ga je nato dopolnil ravnatelj. 

Lansko leto je prav tako še zaznamovalo obdobje razglašene epidemije, zato je bilo realiziranih 

manj prihodkov in odhodkov, kot je bilo načrtovanih v planu za leto 2019. Zaradi tega je v času 

zaprtja šole kuhinja delovala v omejenem obsegu. Šola je pretežno pripravljala obroke za 

socialno ogrožene in dijake jeseniške občine ter učence in zaposlene OŠ Poldeta Stražišarja. Prav 

tako je prišlo do izpada prihodkov od najemnin za uporabo telovadnice, ki jo v popoldanskem 

času šola oddaja športnim društvom. 

Planiran načrt nabav in gradenj je bil realiziran v celoti (menjava svetilk, hladilna komora, IKT 

oprema, kolo, troznak, stropna ura). Inventurna komisija je predlagala  odpis osnovnih sredstev 

in drobnega inventarja, ki nimajo vrednosti. Opravljen je bil tudi popis terjatev in obveznosti. 

Poslovno leto je bilo zaključeno pozitivno, brez presežkov prihodkov nad odhodki in brez izgube.  

Ravnatelj je predstavil poslovno poročilo letnega poročila.  Pogoje za delo zavoda zagotavljata 

Občina Jesenice in Ministrstvo za šolstvo in šport. 

V šolskem letu 2020-2021 je bilo s strani Arnesa dobavljenih 17 prenosnikov, glede na to, da je 

delo potekalo na daljavo. V šolskem letu 2020-2021 je bilo na šoli 633 učencev, ki so bili 

razporejeni v 28 oddelkih. Redno je bilo zaposlenih 78 delavcev, od tega 57 strokovnega kadra, 

18 tehničnega kadra in 3 administrativno-računovodskega kadra. Na šoli poučujejo tudi gostujoči 

učitelji iz OŠ Poldeta Stražišarja.  

V skladu z letnim načrtom so bili kljub šolanju na daljavo, izvedeni vse dnevi dejavnosti ob 

pouku, ne pa tudi vse predvidene šole v naravi. Izvedena je bila šola v naravi za 5. razrede v 

Savudriji in plavalna šola v naravi v Čateških toplicah  za 6. razrede ter plavalna tečaja za letošnji 

3. in lanski 3. razred. Tečaj smučanja je že dve leti odpadel. 

Uspeh šole se meri z doseženim uspehom učencev. Realizacija pouka je bila v šolskem letu 2020-

2021 pri skoraj vseh predmetih več kot 95 %, na ravni celotne šole 98,37 %. Veliko otrok je s 

popravnimi izpiti in ki so ponavljali. Otroci, ki so priseljeni, npr. iz Kosova, razred ponavljajo, z 

namenom usvojiti slovenski jezik. 
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V šolski kuhinji so dnevno pripravljali 680 malic in povprečno okoli 400 kosil za učence naše 

šole. Tudi za učence OŠ Poldeta Stražišarja pripravljajo tako malice kot kosila in za zunanje 

uporabnike. 

Tekmovanj v znanju je bilo precej odpovedanih, predvsem v letu 2020. 

Narašča število vpisanih učencev tujcev, trenutno imamo 148 učencev tujcev brez našega 

državljanstva ter 28 učencev, ki imajo status tujca prvo leto. 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. Trenutno je vpisanih 55 učencev, za oblikovanje treh oddelkov pa potrebujemo 57 

učencev. O odložitvi vpisa pa odloča posebna komisija. 

Tudi v času epidemije se zbirajo zamaški in čeprav je bilo rečeno, da se ne splača, še vedno 

vztrajamo.  

Učbeniški sklad dobro deluje preko knjižnice. Občasno zamenjamo učbenike v skladu z učnim 

načrtom. 

Cene živil so se dvignile, občasno pride do pomanjkanja živil, zato je bilo tudi treba spremeniti 

jedilnik. Zaradi podražitve živil se bo s 1. 9. 2022 dvignila cena kosil, ki so nespremenjene od 

šol. l. 2010-2011. Cena malice ostane nespremenjena, ker jo financira ministrstvo. 

Učitelji se redno izobražujejo in pridobivajo nazive.  

Razpis za nadomeščanje glasbe ni uspel, ker ni kadrov. Vidno je pomanjkanje učiteljev 

naravoslovnih predmetov matematike, fizike, glasbe.      

 

Člani Sveta zavoda so sprejeli naslednje sklepe: 

 

SKLEP 9: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili realiziran Finančni načrt za leto 2021. 

 

SKLEP 10: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili Poročilo inventurne komisije in sprejeli 

sklep, da se predlagana sredstva za odpis tudi odpišejo.  

 

SKLEP 11: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili Letno poročilo za leto 2021. 

 

Po tej točki je računovodkinja zapustila sejo Sveta zavoda.  

 

 

Ad 10/ Samoevalvacijsko poročilo za leto 2020/21 

Ravnatelj je pripravil Samoevalvacijsko poročilo z naslovom Učenci z dodatno strokovno 

pomočjo v šolskem letu 2020/21. 

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 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, 
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po katerih je največja potreba. Delo opravljajo predvsem na razredni stopnji. Na predmetni 

stopnji pa njihovo delo nadaljujejo socialne pedagoginje, pedagoginje in učitelji. 

 

SKLEP 12: Člani so sprejeli Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21 - Učenci z 

dodatno strokovno pomočjo. 

 

 

Ad 11/ Pobude in vprašanja 

Pri tej točki ni bilo razprave.  

 

Po tej točki je ravnatelj zapustil sejo Sveta zavoda.  

 

 

Ad 12/ Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

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

uspešnost za leto 2021.  

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. 

 

Člani Sveta zavoda so pregledali in izpolnili ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti 

ravnatelja v ocenjevalnem obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.  

 

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

obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 13: Ravnatelj je dosegel 100,00% vrednosti meril za 

ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 14: Za redno delovno uspešnost ravnatelja za leto 2021 se 

nameni 5% njegove osnovne plače. 

 

 

Seja se je zaključila ob 19.15. 

Predsednica Sveta zavoda: 

Uršula Žumer, prof.   

 

___________________ 

     

Zapisala:     Predsednica Sveta zavoda: 

Nataša Krajnc     Barbara Gril, prof. 

  

_____________________   __________________   

 

    

    

Verifikacijska komisija:  

- Gregor Mencinger, predsednik _____________________ 

- Mirjam Mandelc, članica __________________________ 

- Azra Botonjić, članica ____________________________ 


