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OSNOVNA ŠOLA  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

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

Štev.: 900-5/2016/17 

Datum: 1. 10. 2020 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

1. seje Sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 28. 9. 2020, ob 16.30 v predavalnici šole. 

 

Prisotni: Danjela Markež, Admir Smajić, Nizama Silić, Katja Bilbija, Petra Bremec, Edisa 

Halimović, Olga Šepic, Aleš Bremec, Alisa Baksa, Edina Skenderović, Davor Srebrenovski, 

Merima Nuhanović, Branka Srebrenovski,  Edin Adrović, Liubov Vozniak, Nives Regeis, Špela 

Mandelc, Lidija Vidmar, ravnatelj dr. Robert Kerštajn ter povabljena Anita Kosem - organizator 

šolske prehrane in Boško Jeftenić - kuhar. 

 

Opravičeno odstotni: Anesa Kaltak, Medina Mešić, Nataša Savčič, Tatijana Bondarenko, Ajša 

Babača, Igor Zlatanov. 

 

Odsotni: Jasna Delanović, Hatidža Mehinović, Samir Osmančević, Alisa Cerić. 

 

Predsednica je pozdravila prisotne in predlagala nov dnevni red (dodana točka Šolska 

prehrana): 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje, 20. 5. 2020  

2. Šolska prehrana 

3. Izvolitev novega predsednika Sveta staršev  

4. Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2019/20 

5. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2020/21       

6. Šolski sklad 

7. Pobude in predlogi 

8. Razno 

 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika 1. korespondenčne seje, 20. 5. 2020 

Predsednica je povzela zapisnik prejšnje seje. Nanj ni bilo pripomb. 

 

SKLEP 1: Zapisnik 1. redne seje z dne, 20. 5. 2020, se potrdi. 

 

Predsednica ga. Danjela Markež je predala besedo ge. Kosem glede šolske prehrane. Ga. Kosem 

je od lanskega leta organizator šolske prehrane.  

Preko predstavitve je predstavila smernice prehranjevanja v šolah in prehranjevalno piramido. 

Povedala je, da smo ena redkih evropskih držav, ki ima organiziran sistem prehrane v šolah ter 

edina država, ki nudi otrokom po dostopni ekonomski ceni malico v šoli. Prehrano v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah urejajo Zakon o šolski prehrani, Resolucija o nacionalnem programu 

o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, Smernice za prehranjevanje v VIZ. Temelj zdravega 
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prehranjevanja je pestra, kakovostna in raznolika prehrana. Jedilniki upoštevajo tudi 

prehranjevalne navade otrok glede na geografska območja Slovenije in letni čas, vključujejo 

kakovostna živila, ki so lokalno pridelana in predelana. Sestavili smo 30 primerov regijskih 

dnevnih jedilnikov, kjer smo izhajali iz obstoječih regionalnih jedilnikov iz Dolenjske, 

Gorenjske, Ljubljanske regije, Pomurja in Štajerske. Dnevni jedilnik mora vsebovati 

priporočene količine mesa, perutnine, rib, jajc, mleka in mlečnih izdelkov. Priporočila 

Ministrstva za zdravje in Zavoda RS za šolstvo priporočajo, da zaradi pestrosti prehrane  

vključimo rdeče meso (govedino, svinjino, ovčje meso, konjsko mes, divjačino in drugo) v 

tedenski jedilnik dvakrat do trikrat in enkrat do trikrat perutnino ter čim manj mletega mesa. 

Priporočena količina mesa je za velikost dlani. Enkrat do dvakrat na teden priporočajo 

brezmesni dan (mlečni izdelki, jajca, stročnice). Šola mora sestavo malice ustrezno prilagoditi 

tistim učencem, ki iz zdravstvenih razlogov tovrstne prilagoditve potrebujejo, ostale obroke pa 

prilagodi v skladu s svojimi zmožnostmi. 

Osnovna naloga organizatorja šolske prehrane in osebja v šolski kuhinji je, da ponujajo hrano 

po veljavnih strokovnih priporočilih.  Najpomembnejši obrok pa je zajtrk,  Povedala je še, da 

na ministrstvu pojasnjujejo, da Ustava v 41. členu določa, da je izpovedovanje vere in drugih 

opredelitev v zasebnem in javnem življenju svobodno ter da je svoboda učencev in dijakov 

omejena s pravico drugih.  

Za zaključek je še povedala zanimivost, da je za proizvodnjo plastenke z 1 litrom vode 

potrebnih 9 litrov vode.  

Staršem je bilo obrazloženo, da je razlog te predstavitve jedilnik preteklega tedna, ko so bile 

trikrat jedi s svinjino. To staršem zaradi kulturnih razlik ni sprejemljivo. Starši so povedali, da 

je včasih poleg svinjine še kakšna jed, npr. krompir, da so lahko vsaj to pojedli, v teh primerih 

pa ni bilo te možnosti. Ga. Silić je povedala, da so učiteljice prisilile učence, da vseeno 

poskusijo jed, čeprav so vedele, da ne jedo svinjine. Kuhar Boško Jeftenić je povedal, da ko je 

bila na jedilniku pleskavica, so učence opozorili, da je v jedi svinjina, a so kljub temu jedli.  

Učenci lahko na dan, ko je svinjina, od doma prinesejo kosilo.  

Ravnatelj je povedal, da jedilnik običajno objavi na spletni strani v petek, ko je kosilo že mimo. 

Povedal je še, da se opravičuje, če jedilnik kdaj ni pravočasno objavljen. 

Ga. Silić je povedala, da so ji posredovali, da je bil pri malici plesniv kruh. G. Jeftenić je 

obrazložil, da je kruh dnevno svež in da nihče tega ni prišel povedat. Enkrat so sami opazili, da 

je bilo nekaj na kruhu, zato je trgovska potnica kruh odnesla na vzorčenje. Rezultati so pokazali, 

da je bila na kruhu sled maščobe od stroja za kruh. Ravnatelj je še dodal, da zdravstveni 

inšpektorat trikrat letno preverja stanje v šolski kuhinji.  

Ga. Silić je vprašala, če se pri malici preverja deklaracija, da v jedi ni svinjine in da se je veliko 

šol prilagodilo prehrani glede svinjine. Ga. Kosem je odgovorila, da po zakonu nismo dolžni 

preverjati, če je svinjina v jedi, a to vseeno delamo.  

Ravnatelj je odgovoril, da je bil leta 2009 na šoli mufti in po pogovoru z njim, se je tudi naša 

šola prilagodila. Obljubili smo mu, da bo pri malici zagotovljen obrok brez svinjine. Za kosilo 

pa, da se bomo potrudili. Svinjina je del naše prehrane in bo še na jedilniku in označena z 

zvezdico. Z go. Kosem pa je dogovorjen, da bomo jedi iz svinjine nekoliko zmanjšali. Na 

jedilniku bodo največ enkrat do dvakrat na teden. Kosila, ki bodo vsebovala tudi svinjino bomo 

pripravili tako, da bo poleg svinjskega mesa na voljo še vsaj ali krompir, zelenjava in juha ter 

sladica. Vedno pa je za učence na voljo tudi kruh. Na ta način tudi tisti učenci, ki ne jedo 

svinjine, ne bodo prikrajšani za topel obrok, ker se na šoli tudi zavedamo, da marsikateri učenec 

s šolskim kosilom dobi edini topli obrok tistega dne. Prav tako bomo uvedli tudi en dan, ki bo 

brezmesni, na jedilnik pa bomo dodali še ribe oziroma jedi iz rib. 

 

Ad 3/ Izvolitev novega predsednika Sveta staršev  

Predsednica je povedala, da se ji izteče mandat in prosila za izvolitev novega predsednika za 

naslednji dve leti. S strani staršev je bil predlagan g. Aleš Bremec, ki je predlog sprejel.  
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SKLEP 2: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Aleša Bremca za predsednika Sveta 

staršev. Mandat predsednika traja dve leti.  

 

 

Ad 4/ Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2019/20 

 

Ravnatelj je poročal o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20.  

 

- Obvezni programi so bili realizirani 100%. Dodatni program pa zaradi epidemije Covid-19 

ni bil realiziran v celoti: otroški parlament, smučarski tečaj ter kolesarski izpit, Prežihijada,  

kolesarsko tekmovanje ˝Kaj veš o prometu˝, tekmovanje v kvizu o zgodovini mesta Jesenic, 

verižni eksperiment, plavalni tečaj za učence 3. razredov, Andersenov večer, Glasbena 

tržnica na Stari Savi, Jumicar, zdravstvena vzgoja za učence drugih razredov, tekmovanje 

za zdrave zobe ni bilo zaključeno, odpadla različna tekmovanja, šole v naravi: Poljanska 

dolina 2.r, CŠOD Dom Radenci 6.r. 

- Pouk je bil realiziran več kot 95 % in sicer 100,11% na ravni cele šole. Šola se na začetku 

šolskega leta zaveže, da bo realizirala najmanj 95 % pouka. Realizacija ur po predmetih za 

9. razrede je bolje realizirana, ker prej nehajo in imajo na urniku manj ur.  

- Pouk je potekal v skladu s šolskim koledarjem vse do 13. marca 2020, ko smo imeli zadnji 

dan pouka v šoli. Od 16.3.2020, pa vse do konec maja smo imeli za vse učence pouk na 

daljavo, potem pa so učenci zopet postopoma pričeli obiskovati šolo. Kljub temu smo poleg 

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

nekatere na daljavo. Ker učenci lanskoletnega 2. in 6. razreda zaradi epidemije niso mogli 

v šolo v naravi, bodo zato odšli letos: 3. razredi bodo šli v Poljansko dolino, 7. razredi pa v 

dom Radenci. Učencem letošnjega 5. razreda je odpadla šola v naravi v Savudriji, zato se 

bo izvedla predvidoma v juniju 2021.  

- Zaradi pouka na daljavo smo realizirali 46 % interesnih dejavnosti.  

- Učitelji so se izobraževali na daljavo.  

- V kuhinji so zaposlene 4 osebe, ki pripravijo dnevno okoli 670 malic in 380 kosil za 

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

OŠ Polde Stražišar. V tem šolskem letu imamo precejšen logističen zalogaj razdeliti malico: 

1. razredi imajo malico v razredu, potem imajo ločeno v jedilnici malico 2. in 3. razredi, 

potem 4. in 5. , sledijo 6. in 7. razredi, 8. in 9. razredi pa imajo malico v razredu. Ko je 

malic konec, pa je že kosilo, prav tako ločeno po razredih.  

- Več kot polovica tekmovanj je odpadla, sicer pa za vsako tekmovanje organizatorji 

zaračunajo kotizacijo za učence, katero plača šola.  

- Investicije:  

 menjava svetil v devetih razredih ter vsa svetila v športni dvorani,  

 4. kosovnica računalnikov, monitorjev in projektorjev (Arnes - projekt SIO 2020),  

 brezžični signal na prostoru celotne šole in v vseh razredih (projekt SIO 2020 

WLAN - financiranje 30% šola, 70% evropska sredstva),  

 urejanje razredov (brušenje in lakiranje parketa, beljenje), 

 3 bele table zamenjane z zelenimi, pohištvo, 

 9 brezplačnih prenosnikov v okviru interventnih zakonov.   

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

je bilo v šolskem letu 2019/20 – 12 učencev, imeli smo 98,2 % uspešnost. Razlog je v 

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

epidemije.  

- Nadarjeni so se v decembru 2019 udeležili tridnevnega vikend tabora za nadarjene učence 

v CŠOD Vojsko nad Idrijo in učenci so bili zelo zadovoljni. 
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- Dodatno strokovno in učno pomoč nudimo 43 učencem s posebnimi potrebami in učencem 

z občasnimi učnimi in vedenjskimi težavami.  

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

zbirali za Marka Krmpotiča, 8-letnega dečka iz Maribora. Zbiramo za potrebe 

nevrofizioterapije in z akcijo zanj bomo nadaljevali še v novem šolskem letu. 

 

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

2019/20.  

 

 

Ad 5/ Obravnava LDN za šolsko leto 2020/21 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2020/21. 

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

potrebna je še potrditev na Svetu zavoda. 

V šolskem letu 2020-2021 imamo po tri oddelke v vsakem razredu, razen v 7. razredu, 

kjer imam štiri oddelke, skupno 633 učencev, 2 učenca še prideta ter 84 delavcev. Učiteljica 

nemščine in učiteljica jutranjega varstva pa pri nas dopolnjujeta delovno obveznost. Štiri 

delavke imajo pogodbo o zaposlitvi na šoli s prilagojenim programom Polde Stražišar, pri nas 

pa opravljajo delo mobilnih specialnih in socialnih pedagoginj. 

Za učence od 7. do 9. razreda izvajamo 18 izbirnih predmetov v 25 skupinah, v obsegu 34 ur 

tedensko. Večinoma skozi leta ostajajo isti predmeti, ki pa so zelo raznovrstni. 

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.  

V oddelke podaljšanega bivanja je vključenih 245 učencev od 1. do 5. razreda. V jutranje 

varstvo je vključenih 97 učencev 1., 2. ter tudi 3. razreda, kar je izredno veliko. Za učence 1. 

razreda jutranje varstvo omogoča MIZŠ, za učence 2. razreda občina Jesenice, za vse ostale pa 

poskušamo najti vzgojitelja iz drugih sredstev.  

Nadarjeni učenci od 5. do 9. razreda se bodo lahko udeležili vikenda za nadarjene v CŠOD 

Cerkno v mesecu maju 2021.  

V okviru prometne varnosti se bomo priključili projektoma Bodi preViden in Pasavček. Na šolo 

pride tudi policist, ki izvaja preventivne dejavnosti z različnimi tematikami. 

V knjižnici imamo preko 15000 različnih naslovov knjižničnega gradiva in okoli 30 naslovov 

periodičnega tiska. Gradivo je namenjeno učencem in učiteljem.  

Učenci šolskih skupnostih sodelujejo v šolskem parlamentu. Mentor šolskega parlamenta je 

pedagoginja Uršula Žumer. Tudi letos je tematika ''Moja poklicna prihodnost''. 

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

posameznih oddelkih v predavalnici. 

Investicije: nadaljevali bomo z menjavami svetil v razredih, v mali telovadnici, asfaltirali 

prostor pred šolo med glavnim vhodom in kuhinjo, zamenjali pohištvo v učilnici GUM 2 ter 

Fiziki, servis klime v prostorih športne dvorane, zamenjali bomo dotrajane ključe in ključavnice 

v vseh prostorih šole, nadaljevali z dobavo računalnikov in projektorjev v okviru razpisa 

Arnes… 
Ker akcija zbiranja zamaškov v lanskem letu ni bila zaključena, bomo tudi letos nadaljevali 

zbiranje za Marka Krmpotiča – osemletnika iz Maribora, za potrebe nevrofizioterapije. 

Vključeni smo tudi v projekt Zdrava šola. Celoten kolektiv se trudi ravnati v smeri, da 

postanemo zdrava šola. Vodja projekta je Petra Hrovat.  

Nacionalno preverjanje znanja bo v mesecu maju.  

V tem šolskem letu ponujamo 42 interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji in učiteljice.  
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Ravnatelj je povedal, da teče njegov 13. mandat in da je vsako leto bolj zahtevno. Od 

začetka je bilo zahtevno, ker je bilo novo, nato pa je vsako leto drugačno. Zadnjih par let se 

pojavljajo problemi, ki prej niso bili zaznani. Zelo dobro je, da se s starši razumemo. Všeč mu 

je, da se pogovarjamo in da se zadeve rešijo. Ni pa prav, da se starši vpletajo v strokovnost 

učiteljev. Predstavniki staršev v razredu izpostavijo težave, mi reagiramo in s skupnimi močmi 

zadevo rešimo. Pomembna je simbioza. Vedno tudi pohvali Šolski sklad, ki je na naši šoli zelo 

aktiven. Šola dela po Letnem delovnem načrtu, a se je vedno potrebno prilagoditi trenutnim 

razmeram.  

Go. Regeis je zanimalo, kako je z nadomeščanji matematike in fizike zaradi bolezni 

učiteljice. Učencem 9. razreda je pomembno, da jih poučuje učitelj matematike, fizike, da ne 

bodo imeli primanjkljaja znanja.  Ravnatelj je povedal, da je učiteljica že dalj časa odsotna in 

da je sreča, da je začetek šolskega leta. Nova zaposlitev pa je možna šele po enem mesecu 

odsotnosti. Pomočnica ravnatelja pri organizaciji nadomeščanj teži k temu, da se fiziko oz. 

matematiko nadomesti z istim predmetom.  

Papirna akcija bo potekala pred šolo 13. in 14. 10. 2020 od 8.30 do 11.30 ter od 15.00 

do 18.00. Karton se ne zbira. 

Skupnih govorilnih ur do nadaljnjega ne bo, učitelji imajo samo dopoldansko govorilno 

uro, komuniciranje pa naj poteka preko elektronske pošte, telefona,… 

Ravnatelj je povedal, da je novoletni bazar planiran, ne vemo pa, kakšna bo takrat 

situacija. Ga. Regeis je za primer odpovedi predlagala, da se bazar izvede na pomlad in se takrat 

uporabijo narejeni izdelki. Sedaj se pa mogoče naredijo nenovoletni izdelki. 

Ga. Nuhanović je ponudila, da lahko v službi zbirajo škatlice od zdravil, ki jih učenci 

na razredni stopnji uporabljajo za izdelovanje izdelkov (npr. za tehniški dan). 

Plavalni tečaj za lanskoletne 3. razrede je odpadel, bo pa izveden letos v 4. razredu.  

G. Bremec, ki je zaposlen v hotelu Larix, je povedal, da se v hotelu prilagodijo skupinam, tako, 

da je takrat, ko je plavalni tečaj, hotelski bazen za goste zaprt.  

Ga. Vozniak je povedala, da so v času dela na daljavo naloge za matematiko prejemali ob 1. uri 

ponoči ter da pošiljanje nalog ni bilo ažurno. Meni, da bi morali učitelji naloge pošiljati po 

šolskem urniku. Ravnatelj je povedal, da je učiteljem že sedaj naročil, naj se uskladijo z učenci, 

kako bo potekal pouk, če bo spet na daljavo. Letos nas ne sme nič več presenetiti in bo pouk 

moral takoj redno potekati.  

Ga. Silić je pohvalila socialno pedagoginjo Lucijo Mikelj, da se vidi, da dela s srcem in 

dušo in dela to, za kar je usposobljena. Prav tako je pohvalila razredničarko Mirjam Mandelc, 

da je bila v času dela na daljavo ažurna, posnela se je na video, da je lahko delala skupaj z 

otroki.  

Starše je zanimalo, kako bi lahko dobili elektronske naslove staršev za komunikacijo. 

Ravnatelj je povedal, da zaradi varstva osebnih podatkov, kar elektronski naslov je, šola teh 

podatkov ne more posredovati. Edina možnost je, da elektronske naslove pridobijo v razredu.  

 

SKLEP 4: Člani so se seznanili z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2020/2021. 

 

 

Ad 5/  Šolski sklad 

Ga. Silić je predstavila delo šolskega sklada. V skladu sta dva predstavnika šole in štirje 

predstavniki staršev ter računovodkinja. Osnovna dejavnost sklada je pomoč socialno šibkim 

(3. dohodkovni razred), prošnje 4. in 5. dohodkovnega razreda pa se obravnavajo individualno, 

financiranje oz. sofinanciranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev in niso del 

izobraževalnega programa, nadarjeni učenci, nakup nadstandardne opreme. Sklad se financira 

iz prispevkov staršev, donacij podjetij, zbranih sredstev novoletnega bazarja.  

Na dan 4. 3. 2020 je bilo stanje na računu 17.393 €. V obdobju od 5. 3. do 9. 9. 2020 je bilo 

porabljenih 6.064 € sredstev (majice 9.r, darilca za valeto, učbeniki). Stanje na dan 9. 9. 2020 
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je bilo 11.893 €. Prihodkov staršev je bilo 2.800 €. Donacij je bilo okoli 1.000 €. Meseca 

septembra so obravnavali nove prošnje: Premogovnik Velenje, Hiša eksperimentov, subvencije 

šole v naravi, tehniški dan 2. r, kulturni dan 9. razred). V šolskem letu 2020/21 bodo skušali 

prihodke pridobiti z donacijami, prispevki staršev, papirno akcijo, bazarjem.  

Po novem je na položnici postavka z navedbo, da je strošek ali del stroškov financiral šolski 

sklad.  

Prav tako vabi, da starši oddajo pobude, pohvale, graje. V ta namen je v avli šole predalček za 

šolski sklad, lahko pa pošljejo na elektronski naslov šole.   

 

 

Ad 6, 7/ Pobude in predlogi, razno  

Ravnatelj je povedal, da je na šoli ustanovljena pritožbena komisija, ki jo sestavlja 10 članov 

(učitelji, starši ter zunanji predstavniki). Ustanovljena je z namenom pritožb, vprašanj na nivoju 

šole. Za obravnavo posameznega primera se oblikuje 5-članska komisija.  

Zaradi menjave dveh članov, je potrebno izbrati nova člana. Ena članica šole se je upokojila, 

zamenja jo socialna pedagoginja Lucija Mikelj. Namesto enega predstavnika staršev pa je 

izbran g. Aleš Bremec.  

 

SKLEP 5: V pritožbeno komisijo je kot predstavnik staršev izbran Aleš Bremec. Mandat traja 

štiri leta.   

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00. 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež 

 

______________________    _________________________ 


