
OSNOVNA ŠOLA  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

-------------------------------------------------------- 
Štev.: 900-5/2016/9 

Datum: 01. 10. 2018 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

1. seje Sveta staršev, ki je bila v sredo, 26. 09. 2018, ob 16.30 v čitalnici šole. 

 

Prisotni: Danjela Markež, Medina Mešić, Gregor Vidmar, Aleš Bremec, Hamide Taqi, Tatjana 

Muhič Luzar, Sabina Suljkanović, Nives Regeis, Ajša Babača, Sabina Trako, Denis Bakonič, 

Špela Mandelc, Nizama Silić, Mateja Stružnik, Suvana Čizmić, Azra Kadirić, ravnatelj Robert 

Kerštajn. 

 

Opravičeno odstotni: Igor Zlatanov, Zehra Biščević, Eva Erzar, Nada Macura Višić.  

 

Odsotni: Olga Šepic, Tanja Škrbič, Tatijana Bondarenko, Tina Ozebek-Košir, Edina Džombić, 

Samir Osmančević, Nebojša Šmitran. 

 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje, 04. 06. 2018  

2. Obravnava LDN za šolsko leto 2018/19       

3. Šolski sklad 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

Na predlog članice Šolskega sklada, ge. Regeis, je predsednica  spremenila dnevni red:  

 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje, 04. 06. 2018  

2. Šolski sklad 

3. Obravnava LDN za šolsko leto 2018/19       

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika 4. sestanka, 04. 06. 2018 

Predsednica je povzela zapisnik prejšnje seje.  

 

SKLEP 1: Zapisnik 4. seje z dne, 04. 06. 2018, se potrdi. 

 

 

Ad 2/ Šolski sklad 
 

Članica Nives Regeis je povedala, da je bilo dne, 31. 8. 2018, stanje na računu– 7.166,38 €. 

Prihodkov od 1.9.2017 do 31.8.2018 je bilo 15.137,74 €, odhodkov pa 13.868,85 €. 

 

Odhodki: 

- regresirana prehrana, 

- grafični zaslon, 

- 3D tiskalnik, 

- filament za 3D tiskalnik, 

- nastop pesnika Ferija Lainščka, 



 

- pult za verižni eksperiment, 

- izdelava steklene vitrine za verižni eksperiment, 

- prevoz knjižničarskega krožka na knjižni sejem, 

- astronomski večer - ND, 

- kotizacija prijavnine za igro med dvema ognjema, 

- vstopnina v Planico - ŠD 6.r, 

- sofinanciranje šole v naravi Radenci, Rakov Škocjan, 

- ginekološka ambulanta 9.r., 

- delovni zvezki, 

- nagradni izlet za zmagovalce papirne akcije, 

- Rajže po poteh triglavskih pravljic - ND 2.r, 

- Antimuzej Bled-izbirni predmet, 

- majice in rože - 9.r, 

- darila za donatorje, 

- skeleton model. 

 

Prihodki: 

- pomladna in jesenska papirna akcija - 5.942,34 €,  

- prihodki staršev - 8.271,40 €,  

- novoletni bazar 424 €,  

- donacije (Sumida, Enos, Založba Maks Viktor) – 500 €. 

 

Ravnatelja je povprašala glede cene ogleda ginekološke ambulante za učence 9. razredov. Vsa 

leta do sedaj je bila cena 50 € na razred, v letošnjem letu pa je bila cena višja. Glede na to, da 

je plačnik Šolski sklad, bi sklad nove cene moral potrditi. 

Ravnatelj je povedal, da je klical na Osnovno zdravstvo Gorenjske, kjer mu je računovodkinja 

povedala, da so imeli lansko leto revizijo, ki jim je odredila, da morajo biti vsi pregledi, ki niso 

povezani z življenjsko ogroženimi situacijami obdavčeni. Zaradi tega je cena pregleda 50€ ter 

davek. 

Članom Šolskega sklada poteče mandat, zato je predsednica povedala, da je pridobila nove 

člane, in sicer: 

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

Dodala je še, da s strani staršev ni bilo interesa za članstvo v skladu in je s težavo pridobila 

nove članice. Zahvalila se je ge. Regeis, ki je povedala, da vsako leto pošljejo okoli 100 prošenj 

okoliškim podjetjem za donacije, šola pa zagotovi kuverte in poštnino. Nekaj sredstev pa se 

pridobi tudi z bazarjem.  

Tudi ravnatelj se je zahvalil članom šolskega sklada ter povedal, da je Šolski sklad dodana 

vrednost šoli, da razpolaga z visokimi sredstvi, ki so šoli na razpolago.   

Glede papirne akcije je povedal, da se ne bo izvedla v drugem tednu oktobra, kot običajno, ker 

je v tem terminu zabojnik zaseden. Skupaj z govorilnimi urami je prestavljena na tretji teden v 

oktobru.  

 

SKLEP 2: Predlagani novi predstavniki s strani staršev v Upravni odbor šolskega sklada: 

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

 

 

Ad 3/ Obravnava LDN za šolsko leto 2018/19 

 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2018/19. 

Letni delovni načrt  je vodilo na šoli, s katerim in na podlagi katerega se dela.  

V šolskem letu 2018-2019 imamo po tri oddelke v vsakem razredu, razen v 5. razredu, kjer 

imam štiri oddelke, torej skupno 28 oddelkov.  

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

Na šoli je zaposlenih 78 delavcev, od tega je 54 strokovnih delavcev, ostalo so tehnični delavci.  



Od 4. do 7. razreda bomo izvajali nivojski pouk pri slovenščini, matematiki in angleščini na 

treh ravneh zahtevnosti.   

V 8. in 9. razredu izvajamo pouk s heterogenimi skupinami pri vseh treh predmetih. 

Za učence od 7. do 9. razreda izvajamo 19 izbirnih predmetov. 

Na šoli izvajamo tudi neobvezne izbirne predmete. Na naši šoli smo se odločili za nemški jezik, 

v četrtem, petem ter šestem razredu pa učencem ponujamo še 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.  

Pomembni datumi in druga obvestila v zvezi z izvedbo nacionalnega preverjanja znanja za 6. 

in 9. razrede so razvidna tudi na spletni strani državnega izpitnega centra RIC. 
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. 

Za učence 1. do 5. razredov bodo pouk dopolnilnega in dodatnega pouka izvajale razredničarke, od 

6. do 9. razreda pa predmetne učiteljice.  

V oddelke podaljšanega bivanja je vključenih 260 otrok od 1. do 5. razreda. V jutranje varstvo je 

vključenih 105 učencev 1., 2. ter tudi 3. razreda. Za učence 1. razreda jutranje varstvo omogoča 

MIZŠ, za učence 2. razreda občina Jesenice, za vse ostale pa poskušamo najti vzgojitelja 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 2018.  

Letos učencem nudimo 54 interesnih dejavnosti. 

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

zaposlene in učence OŠ Polde Stražišar. 

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.   

Šolski sklad je bil ustanovljen leta 2009. Z njegovo ustanovitvijo smo veliko pridobili, prva 

investicija so bile nove garderobne omare. Šolski sklad pa na vseh šolan ne zaživi povsem, zato 

smo zelo zadovoljni z njegovim delovanjem.  

Prva govorilna ura bo 16. 10. 2018 in bo usklajena s papirno akcijo.  

Glede obiskovanja roditeljskih sestankov je bilo veliko predlogov, dane so bile tudi spodbude 

z izvedbo predavanj zunanjih predavateljev, a še vedno se obiski niso povečali. Mogoče je temu 

kriv tudi eAsistent. 

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. 

Na pedagoški konferenci je učiteljski zbor sprejel predlagani Letni delovni načrt, potrebna je 

še potrditev na Svetu zavoda. 

 

SKLEP 3: Člani so se seznanili z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2018/2019. 

 

Ad 4/ Razno  

- Predsednico je zanimalo, kakšen je bil rezultat nacionalnega preverjanja znanja pri 

matematiki.  

Ravnatelj je povedal, da so 9. razredi dosegli 38% uspeh. Odnos nekaterih učencev je 

indiferenten, ker vedo, da rezultati nikamor ne štejejo.  Učitelji poskušajo učence zmotivirati 

z različnimi tekmovanji, urnik je organiziran tako, da je matematika na začetku urnika. 

Učitelji vzamejo teste iz prejšnjih let, da učencem poskušajo približati snov. 

- Ga. Stružnik je vprašala, kakšen je pomen heterogenih skupin. Meni, da se učenci že med 

seboj začnejo deliti po nivojih. Na primer, če je učenec v 1. nivoju, potem prevlada mnenje, 

da ne zna dovolj. Zanima jo, če bi bilo bolj smiselno, glede na rezultate NPZ, da bi združili 

skupine in bi bili rezultati boljši. 



 Ravnatelj je obrazložil, da se od 4. do 7. razreda delo pri pouku organizira kot temeljni in 

nivojski pouk. Nivojski pouk se organizira pri matematiki, slovenščini in angleščini – v  

obsegu ene ure na teden, namenjenih tem predmetom. Namenjen pa je utrjevanju in 

ponavljanju oz. poglabljanju učne snovi (4. r – SLJ, 5. r – MAT, SLJ, 6., 7. r - MAT, SLJ, 

TJA). Nivojski pouk se izvaja na treh ravneh zahtevnosti (1.-nižji, 2.-srednji, 3.-višji). Bistvo 

nivojskega pouka je, da učitelj skuša delati z manjšo skupino, tako da se lahko bolj posveti 

učencem.  Ostale ure na teden pa se pri teh predmetih izvaja temeljni pouk.  

V 8. in 9. razredu pri omenjenih predmetih pouk poteka samo znotraj manjših učnih skupin 

- heterogene skupine.  To pomeni, da so učenci v manjših skupinah in pomešani po znanju. 

Če je v razredu 64 otrok ali več, se oblikuje 5 skupin.  

- Ga. Silić je povedala, da je razredničarka 8.a na roditeljskem sestanku učence povabila k 

dopolnilnem pouku, ker je slabo obiskan.  

- Ga. Suljkanović je pohvalila delavca javnih del. Opazila je, da so sedaj torbe pred jedilnico 

zložene, učenci gredo v jedilnico v vrsti, zjutraj je v avli mir in v garderobah red, poleg tega 

pa je še zelo prijazen. Ravnatelj je povedal, da javna dela trajajo 12 mesecev in ga ne moremo 

ponovno izbrati.  

Dodala je še, da je bila prvi šolski dan zaradi dežja pred šolo in v avli gneča, da bi zato 

mogoče naslednje leto drugače razporedili prihod učencev. Starši so ji posredovali pripombo 

glede šolske malice, da se ponavlja kebab žepek, čokoladni žepek, da je preveč mastne, 

sladke, slane hrane. Po dolgem času so pohvalili sendvič. 

- Ga. Luzar je posredovala vprašanja staršev, ki so zaskrbljeni glede angleščine v 2. razredu. 

Skrbi jih, ker imajo učenci primanjkljaj v znanju, ker gledajo risanke v slovenščini, samo 

enkrat so imeli ocenjevanje, odpadle so jim ure, ki jih niso nadomestili in za katere želijo, 

da jih nadomestijo. V 1. razredu so se veliko naučili, v 2. razredu pa ne.  

Ravnatelj je povedal, da je bistvo poučevanja angleščine od 2. do 4. razreda osvojiti čim več 

besed, bogatiti besedni zaklad, jih povezati s slikami, šele v 5. oz. 6. razredu pride slovnica. 

Učni načrt v 2. razredu je sestavljen iz snovi 2. in 3. razreda, iz tega učiteljica črpa svoje ure. 

Na začetku 2. razreda je učencem dala snov, ki se bo predelala in kriterij ocenjevanja. Pri uri 

angleščine so odpadle samo tri ure, realiziranih je bilo 67 ur od 70. ur, torej je bila realizacija 

predmeta 95,7%. Odpadlih ur niso nadomeščali, imeli so razredničarko in drug predmet. 

Učiteljica je skupaj v aktivu z predmetnimi učiteljicami angleščine, zato te vedo, kaj se učijo 

na razredni stopnji. Glede risank je učiteljica povedala, da so med letom gledali 

sinhronizirano in nesinhronizirano risanko Smrkci, da so lahko primerjali. Konec šolskega 

leta pa so gledali  sinhronizirano risanko Rio. Ravnatelj je staršem predlagal, naj se v primeru 

težav najprej obrnejo na učiteljico. 

- Go. Luzar je zanimalo, zakaj je 3.b razred v OPB razdeljen. Že v 2. razredu so se delili, letos 

pa spet.  

Ravnatelj je povedal, da je zaradi števila skupin v OPB potrebno 3. razrede razdeliti na dva 

oddelka in ni nobenega posebnega razloga zakaj se je delil ravno 3. b razred.  

- Predsednica Danjela Markež je povedala, da ji poteče mandat, zato je prosila za imenovanje 

novega kandidata. G. Bremec je izrazil zanimanje, do petka, 28.9.2018, bo po elektronski 

pošti sporočil odgovor.  

Predsednica je po elektronski pošti dne, 1. 10. 2018, članom poslala povabilo k imenovanju 

predsednika Sveta staršev. Ponudila jim je dve možnosti:  

1. Imenovanje novega kandidata 

2. Izvolitev dosedanje predsednice, Danjele Markež, za še en mandat 

 

SKLEP 4: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Danjelo Markež za predsednico Sveta 

staršev.  Mandat predsednice traja dve leti.  

 

Seja je bila zaključena ob 17.50. 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež 

 

______________________    _________________________ 


