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OSNOVNA ŠOLA  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

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

Štev.: 900-5/2016/21 

Datum: 7. 10. 2021 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/22, ki je bila v torek, 5. 10. 2021, ob 16.30 v 

predavalnici šole. 

 

Prisotni: Aleš Bremec, Sanita Mešić, Azra Botonjić, Tina Repovž, Admir Smajić, Andreja 

Mladenović, Olga Šepic, Dimitrij Margon, Nataša Savčić, Alisa Baksa, Marjetka Kocijančič, 

Sabina Trako, Davor Srebrenovski, Edin Adrović, Nives Regeis, Selma Pajić (Šolski sklad), 

ravnatelj dr. Robert Kerštajn.  

 

Opravičeno odstotni: Medisa Brdar, Anesa Kaltak, Hatidža Mehinović, Katja Bilbija, Branka 

Srebrenovski, Merima Nuhanović, Ajša Babača, Igor Zlatanov, Danjela Markež. 

 

Odsotni: Jasna Delanović, Medina Mešić, Samir Osmančević, Alisa Cerić. 

  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje, z dne 8. 6. 2021  

2. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje, z dne 16. 6. 2020  

3. Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2020/21 

4. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2021/22    

5. Volitve predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda za mandatno obdobje 2021- 2025     

6. Šolski sklad 

7. Pobude in predlogi 

8. Razno 

 

 

Ad 1/ Potrditev zapisnika 2. redne seje, 8. 6. 2021 

Predsednik je povzel zapisnik prejšnje seje. Nanj ni bilo pripomb. 

 

SKLEP 1: Zapisnik 2. redne seje z dne, 8. 6. 2021, se potrdi. 

 

 

Ad 2/ Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje, 16. 6. 2021 

Predsednik je povzel zapisnik prejšnje seje. Nanj ni bilo pripomb. 

 

SKLEP 1: Zapisnik 2. korespondenčne seje z dne, 16. 6. 2021, se potrdi. 

 

 

Ad 3/ Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2020/21  

Ravnatelj je poročal o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21.  
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Na podlagi realizacije se naredi Letni delovni načrt za naslednje leto.   

- Poročilo vsebuje tudi statistične podatke o realizaciji dnevov dejavnosti in ostalih dejavnosti 

ob pouku, realizacijo ur po predmetih in razredih, učni uspešnosti po razredih in za šolo, 

poročilo o popravnih izpitih, poročilo o nadarjenih.  

- Pouk je potekal v skladu s šolskim koledarjem sicer prilagojeno, po modelu B, vse do  

16. oktobra 2020, ko smo imeli zadnji dan pouka v šoli. Od 16. oktobra 2020, pa vse do 

konca januarja 2021, smo imeli za vse učence pouk na daljavo, potem pa so učenci zopet 

postopoma pričeli obiskovati šolo. 

- Zaradi protikoronskih ukrepov nismo imeli nivojskega pouka za učence od 4. do 7. razreda, 

izveden je bil samo temeljni pouk. Pouk v 8. in 9. razredu je potekal v heterogenih skupinah, 

tako da se učenci med seboj niso mešali po oddelkih. 

- Poleg pouka smo izvedli vse dneve dejavnosti – kulturne, športne, naravoslovne in tehniške 

dneve, nekatere na daljavo.  

- Dodatni programi zaradi epidemije Covid-19 niso bili realizirani v celoti. Šola v  naravi za 

5. razrede je lansko leto odpadla, zato bo izvedena v letošnjem letu v Termah Čatež. Prav 

tako so odpadle vse ostale šole v naravi.  Tudi interesne dejavnosti zaradi dela na daljavo 

niso zaživele ter tudi izbirni predmeti (kjer so se skupine mešale) ne. 

- Izveden je bil projekt trajnostne mobilnosti Kokoška Rozi, v katerem so sodelovali vsi 

oddelki. V okviru povezovanja z okoljem je podjetje Ragor na šoli izvajalo podjetniški in 

turistični krožek. Šolska tekmovanja so bila v večini odpovedana, nekaj jih je bilo 

realiziranih na začetku šolskega leta.  

- Investicije:  

 menjava svetil v devetih razredih,  

 17 prenosnih računalnikov (Arnes),  

 urejanje razredov, garderobe, jedilnica, hodnik (brušenje in lakiranje parketa, 

beljenje), 

 zamenjava gline v doskočišču skoka v daljavo na zunanjem igrišču, 

 pohištvo. 

- Pouk je bil realiziran 98,34% na ravni cele šole. Šola se na začetku šolskega leta zaveže, da 

bo realizirala najmanj 95% pouka. Pri nekaterih predmetih, ki so enkrat na teden, se hitro 

zgodi, da je realizacija pod 95%. 

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

- Najmanj ponavljalcev je bilo v šolskem letu 2019/20 – 98,21 % uspešnost.. Razlog je v 

milejšem zaključevanju ocen, in sicer na podlagi navodil MIZŠ zaradi uvedenih ukrepov 

epidemije. V letu 2020-21 je bila uspešnost 95,42%,  prav zaradi ponavljalcev, ki bi morali 

ponavljali razred že v šol. l. 2019/20 in zaradi ukrepov niso.  

- Učitelji so se izobraževali na daljavo.  

- V kuhinji so zaposlene štiri osebe, ki pripravijo dnevno okoli 680 malic in 360 kosil za 

prijavljene učence. Tako malico kot kosilo, v skladu s pogodbo zagotavljamo tudi učencem 

OŠ Polde Stražišar. Od februarja do junija se je  nekoliko zmanjšalo število prijav na kosilo.  

- Več kot polovica tekmovanj je odpadla, izvedena so bila le na začetku šolskega leta.  

- Dodatno strokovno in učno pomoč nudimo 42 učencem s posebnimi potrebami in učencem 

z občasnimi učnimi in vedenjskimi težavami. S temi učenci delajo mobilne socialne 

pedagoginje in mobilne specialne pedagoginje, ki prihajajo iz OŠ Poldeta Stražišarja.   

 

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

2020/21.  
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Ad 4/ Obravnava LDN za šolsko leto 2021/22 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2021/22. 

Letni delovni načrt je dokument, po katerem delavci šole delajo. Lahko se še dopolnjuje, vendar 

morajo biti starši s tem seznanjeni in mora biti potrjen s strani Sveta zavoda. Na pedagoški 

konferenci je učiteljski zbor sprejel predlagani Letni delovni načrt, potrebna je še potrditev na 

Svetu zavoda.  

Pouk se je začel po modelu B, ki predvideva, da se učenci šolajo v šoli, z določenimi 

prilagoditvami in priporočili. S 1. 9. 2021 je bil sprejet protokol oz. Pravila, ki opredeljujejo 

ravnanja, dejanja, ukrepe in njihovo izvajanje v času ukrepov epidemije Covid – 19 v šoli. 

Objavljeno je tudi na spletni strani. Držimo se večino navodil oz. priporočil, ki jih je vlada 

predvidela za šolske ukrepe. Ravnatelj se mora ravnati po teh ukrepih, prav tako zaposleni.  

Zaposleni v šolskih prostorih nosijo zaščitne maske. Učenci od 6. do 9. razreda uporabljajo 

maske ob prihodu in odhodu v in iz šole ter na hodnikih šole, ter tudi v razredih. Skupine se ne 

mešajo in ne družijo med seboj, razen v primeru, ko organizacijsko ni bilo mogoče skupine 

oblikovati drugače. Takrat morajo učenci nositi maske tudi v učilnicah. Učenci od 1. do 5. 

razreda mask v razredu ne nosijo, nosijo jih pa, ko razred zapustijo.  

V skladu z Odlokom vlade RS se vsak teden zaposleni, ki ne izpolnjujejo pogoja C (cepljen) in  

P (prebolevnik), testirajo s hitrim antigenskim testom (HAG) na domu. V šolo pa vrnejo pisno 

izjavo, da izpolnjujejo pogoje. 

Zaradi navodil in priporočil MIZŠ in NIJZ v zvezi s protikoronskimi ukrepi, smo se odločili, 

da nivojskega pouka od 4. do 7. razreda v tem šolskem letu ne bomo izvajali. Se bodo pa izvajale 

heterogene skupine – SLJ, MAT, TJA v 8. in 9. razredu. 

V jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju se učenci ne mešajo. V 4. in 5. razredu ni 

podaljšanega bivanja, zato da so učitelji lahko v podaljšanem bivanju od 1. do 3. razreda.  

Učenci lahko izbirajo med štiriindvajsetimi izbirnimi predmeti in štirimi neobveznimi izbirnimi 

predmeti.  

V tem letu je 41 učencev, ki potrebujejo dodatno strokovno in učno pomoč, kar je približno  

6,5 %. S temi učenci delata dve mobilni socialni pedagoginji in dve mobilni specialni 

pedagoginji, ki prihajajo iz OŠ Poldeta Stražišarja. Vse več je učencev, ki imajo čustveno – 

vedenjske motnje in  psihološke težave. Zato smo tudi zaposlili socialno pedagoginjo. Za dva 

učenca smo priskrbeli stalni spremljevalki, in sicer za slepega učenca in za učenca s čustveno 

vedenjskimi motnjami.  

Govorilne ure bodo praviloma na daljavo. Roditeljski sestanki bodo ob različnih časih, po 

posameznih oddelkih v predavalnici ali na daljavo. V okviru drugega roditeljskega sestanka 

bomo organizirali tudi predavanja za vse starše, ki jih bodo izvedle socialne in specialne 

pedagoginje.  

Investicije: nadaljevali bomo z menjavami svetil v razredih in jedilnici, asfaltirali prostor pred 

šolo med glavnim vhodom in kuhinjo, zamenjava del oken v športni dvorani, posodobitev video 

nadzornega sistema, servis klime v prostorih športne dvorane, zamenjava dotrajanih ključev in 

ključavnic v vseh prostorih šole, nadaljevanje dobave računalnikov in projektorjev v okviru 

razpisa Arnes React. 

Tudi letos bomo nadaljevali zbiranje zamaškov za Marka Krmpotiča – devetletnika iz Maribora, 

za potrebe nevrofizioterapije.  

Sestavni del LDN-ja je tudi izvleček Vzgojnega načrta, Hišni red šole in Protokol/pravila 

ravnanja v času covid ukrepov. 

Predstavnica je povedala, da pouk v lanskem 5. razredu niti enkrat ni potekal preko ZOOM-a, 

samo preko komunikacije.  

Ravnatelj je povedal, da je z letošnjim letom računalnikar zaposlen 100% in da že sedaj 

organizira  uvajanje učiteljev za delo preko ZOOM-a. Še vedno je nekaj učiteljev, ki imajo ta 

problem in jim bo približal delo s to aplikacijo. S strani MIZŠ smo prejeli navodilo, da šole na 
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daljavo ne obstajajo, zato pouk na daljavo ne more iti tako kot po urniku. Problem je tudi v 

prisotnosti učencev, ker niso vedno vsi prisotni.  

Pohvaljena je bila razredničarka 5.b razreda v lanskem letu, ki je nadomestila učiteljico, ki je 

šla na porodniški dopust. ZOOM je učence pritegnil, vsi so bili prisotni. 

Ravnatelj se je zahvalil staršem na razredni stopnji za sodelovanje pri pouku na daljavo, da je 

pouk sploh lahko potekal.  

 

SKLEP 4: Člani so se seznanili z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2021/2022. 

 

 

Ad 5/  Volitve predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda za mandatno obdobje 2021- 2025 

Svetu zavoda OŠ Prežihovega Voranca poteče mandat 3. 12. 2021. Zato tudi trenutnim  

predstavnikom staršev v Svetu zavoda poteče mandat, in sicer so to: predsednik Aleš Bremec 

ter člana Igor Zlatanov in Danjela Markež.  

 

Predlagani so bili predstavniki staršev v Svet zavoda: 

- Aleš Bremec predsednik Sveta staršev, 

- Azra Botonjić, Sabina Trako. 

 

SKLEP 5: Člani Sveta staršev so predlagane kandidate soglasno potrdili.  

Predstavniki staršev v Svetu zavoda so: 

- Aleš Bremec, predsednik Sveta staršev, 

- Azra Botonjić,  

- Sabina Trako. 

 Mandat traja 4 leta.  

 

 

Ad 6/  Šolski sklad 

Ga. Pajič, predsednica Šolskega sklada, je predstavila delo Šolskega sklada. Povedala je, da 

sklad sestavljajo štirje starši in dve učiteljici. Ker se bo Šolskemu skladu iztekel mandat, je 

pozvala predstavnike staršev za predloge štirih novih predstavnikov.  

Namen sklada je podpora učencem s finančnimi težavami, podpora učiteljem za nabavo 

materiala za pouk ter podpora staršem za sofinanciranje vstopnin in drugih dejavnosti. Prihodki 

so v obliki prispevkov staršev, donacij okoliških podjetij, papirne akcije. Finančno poročilo je 

za čas od 13. 3. do 31. 8. 2021. Stanje na dan 31. 8. 2021 je bilo 10.938 €. Prihodkov od staršev 

je bilo 3.244 €, od papirne akcije 2.477 €. Zahvaljuje se staršem za prispevke, ki predstavljajo 

1/3 vseh prihodkov. Zadnji zapisnik šolskega sklada je na spletni strani, kjer so vidni vsi 

odhodki v višini 8.378 € (sofinanciranje ŠD, KD, izletov, prevozi ali financiranje manjših 

stroškov). Sofinanciran je bil plavalni tečaj za 3. razrede v višini 1/3 stroškov, nekaj je 

sofinanciralo ministrstvo, ostanek pa starši.  

Povedala je, da je sodelovanje z računovodkinjo zelo dobro. Razumejo, da ima najprej obvezo 

do šole, zato so se dogovorili, da ji bodo predlagali štiri termine okoli 15. v mesecu, da bo lahko 

za Šolski sklad pripravila poročila.  

Jesenska papirna akcija bo 12. in 13. 10. 2021. Naproša pomočnico ravnatelja za pomoč pri 

organizaciji izvedbe ter pomoč tajništva. Srečali so se tudi z ravnateljem in mu predstavili 

delovanje sklada.  

V avli šole je nabiralnik, v katerega lahko starši oddajo svoje vloge ter tudi pobude in mnenja.   
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Ad 7, 8/ Pobude in predlogi, razno  

 

Vprašanja članov in naknadni odgovori ravnatelja:  

 

Ga. Kocijančič je izpostavila problem, da je premalo časa za malico v 6. razredih. Misli, da je 

10 minut za malico premalo. Prosi, če se malica lahko podaljša za 5 minut. 

G. Margon je izrazil enako mnenje za 5. razrede.  

Ravnatelj je povedal, da imajo učenci 8. in 9. razreda malico od 9.55 do 10.05, za njimi pa  

6. in 7. razredi od 10.10 do 10.20. Malica je organizirana je tako, da jo imajo 6. in 7. razredi 

kasneje, ker potrebujejo več časa. Paziti pa moramo, de se učenci, medtem ko se menjajo za 

malico, ne srečajo na hodniku oz. stopnišču. Se bo pa v času malice oglasil v jedilnici in 

preveril, če so kakšne druge možnosti.  

Predlog je bil tudi, da se malico nosi v učilnice.  

Ravnatelj je na to odgovoril, da takšna organizacija ni možna. Imamo 28 oddelkov, nositi je 

treba tudi v 3. nadstropje. Poleg tega ni več matičnih učilnic, ker se razredi menjavajo. Zato 

kuhinjsko osebje, ki bi nosilo v učilnice, ne bi vedlo, kam morajo nesti. Najboljša varianta bi 

bila, da se malica podaljša, ampak kosilo se začne že ob 11.40, v kuhinji pa takoj po malici že 

začnejo pripravljati kosilo. Niti nimamo dovolj posode in pribora, da bi vsi naenkrat dobili 

malico.  

Na podlagi pobude je odmor za malico za učence predmetne stopnje prestavljen na  

9.50 – 10.20, tako da imajo učenci 5 minut več časa za malico.  

 

Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj je pri malici voda. Zakaj jim ne ponudimo npr. malinovca. 

Ravnatelj je odgovoril, da sokov ne ponudimo, ker prakticiramo zdravo prehrano z manj 

sladkorja. Pri kosilu pa si učenci lahko postrežejo z vodo in sokovi v avtomatu.  

Šola je vključena v projekt Zdrava šola. Eden od ciljev je tudi spodbujanje izboljšanje kvalitete 

šolske prehrane po smernicah zdravega prehranjevanja (jedilnik skrbno načrtovan, kultura 

prehranjevanja, zmanjševanje plastične embalaže). V okvir tega spada tudi pitje vode in 

ozaveščanje pomembnosti zdravih pijač (nesladkanih in negaziranih). Zaradi tega je bila tudi 

pri malici ponujena voda, še posebej v poletnem času (junij, september). Na razredni stopnji 

pa so učiteljice pozdravile idejo, da je voda pri malici, ker so opazile, da jo učenci redno sami 

vzamejo.  

 

Ga. Kocijančič je povedala, da so se v 5. razredu nekateri fantje začeli dotikati deklet. Starši bi 

želeli predavanje oz. pogovor z učenci o tem. Predvsem pogovor s fanti o spoštovanju do deklet.  

V 5. razredih so v izvajalke zdravstveno vzgojnih delavnic iz Zdravstveno vzgojnega centra ZD 

Jesenice izvedle delavnice Bolezni današnjega časa in izraščanje, naloge in nega zob.  

Kot dodatno pa so se z učenci še pogovorile predvsem o spoštovanju drug drugega, o 

spoštovanju osebnega in intimnega prostora ter o odgovornosti dejanj - torej vsak je sam 

odgovoren za svoja dejanja. Glede na to, da so bili fantje kar precej glasni in mogoče na 

trenutke tudi do izvajalke nespoštljivi s klepetanjem in zavijanjem z očmi ter hihitanjem, je 

potem izvajalka to navezala na spoštovanje. V smislu, da dojamejo, da je oblik nespoštovanja 

veliko in da je ali dotikanje ali gledanje ali karkoli, kar posega v intimo posameznika, tudi 

nespoštovanje. Pa še to, da verjetno tudi sami ne bi želeli izkusiti tega, da se počutijo neprijetno, 

nelagodno in da nekdo posega brez dovoljenja v njihov osebni, kaj šele intimni prostor. 

 

G. Bremec je vprašal, če bi se lahko učenci pred športom preoblačili v garderobah, ker se sedaj 

preoblačijo v razredih, kabinetu, straniščih. Predlaga, da se fantje lahko preoblačijo v razredu, 

dekleta pa v garderobi. Učenci se nato lahko menjajo.  
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Ravnatelj je povedal, da so garderobe vedno zasedene z učenci predmetne stopnje. Predlaga, da 

ohranimo tako, kot je sedaj. Učitelj pa lahko prej zaključi z uro, da se učenci pravočasno 

preoblečejo.  

Ravnatelj se je z razredničarkami dogovoril, da se bodo učenci izmenično preoblačili v 

učilnicah, ne več po straniščih in kabinetih. Ko se bo ena skupina v razredu preoblačila, bo 

druga skupina skupaj z učiteljico počakala na hodniku, nato se zamenjajo.   

 

Ga. Regeis je povedala, da so učenci doma povedali, da je na predmetni stopnji učiteljica, ki v 

95% ur začne pouk s svojimi pogledi, nazori glede Covid ukrepov. Jasno pokaže svoje 

nestrinjanje z učenci, ki mislijo drugače kot ona in upoštevajo ukrepe. Posledica je, da se sedaj 

že učenci med seboj delijo na cepljene in necepljene. Starši zahtevajo, da naj se učiteljica 

posveti učnemu procesu in ne izražanju svojega mnenja ter pritisku nad učenci.  

 

Ravnatelj je ostale starše še vprašal, če imajo tudi oni podobne težave z omenjeno učiteljico. 

Povedal je, da se dela na tem, da bi se zadeve rešile. Za mnenje se je obrnil tudi na Inšpektorat 

za šolstvo in šport, MIZŠ, Sindikat, Ravnateljski servis in na Zdravstveni inšpektorat. Dodal je 

še, da je s to učiteljico zelo težko komunicirati. Nekateri učitelji so bolj strogi glede mask, 

nekateri pa so bolj popustljivi.  

 

G. Bremec je še povedal da bo papirna akcija potekala 12. in 13.10 od 8.30 do 11.30  in od 

15.00 do 18.00. Obvestilo je spletni strani in zbira se ves papir, razen karton. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.15. 

 

 

Zapisala:      Predsednik Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Aleš Bremec 

 

______________________    _________________________ 


