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OSNOVNA ŠOLA 

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice 

 

Štev.: 900-2/2017/16  

Datum: 1. 10. 2020 

 

ZAPISNIK 

 

 

11. seje Sveta zavoda, ki je bila v ponedeljek, 28. 9. 2020 ob 18. uri, v čitalnici. 

 

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

Repovž, Igor Zlatanov, Elvira Garibović, Bogdan Višnar, ravnatelj Robert Kerštajn. 

 

Opravičeno odsotni: Mojca Vilić, Danjela Markež, Mateja Stružnik. 

 

Odsotni: Boris Zupanc 

 

  

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje, 1. 6. 2020 

2. Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2019/20 

3. Obravnava in potrditev LDN za šolsko leto 2020/21  

4. Potrditev predloga Finančnega načrta 2021 

5. Seznanitev s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest  

6. Oblikovanje pritožbene komisije 

7. Razno 

 

 

Predsednica Sveta zavoda je pozdravila navzoče. Predlagan je bil nov dnevni red, ki je bil 

potrjen. Dodana je bila točka: Potrditev predloga Finančnega načrta 2021. 

 

SKLEP 1: Nov dnevni red je bil potrjen. 

 

 

Ad 1/ Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje, 1. 6. 2020 

Člani so si zapisnik 4. korespondenčne seje ogledali na spletni strani šole. Na zapisnik ni bilo 

pripomb. 

 

SKLEP 2: Zapisnik 4. korespondenčne seje je bil potrjen. 

 

 

Ad 2/ Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2019/20 

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

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

- 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 
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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 96 % 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 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.  

- V tem šolskem letu bo plavalni tečaj izveden za učence 3. in 4. razredov. 

- 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. Septembra je več ponavljanja snovi, poskusi se usvojiti 

znanje iz časa, ko je bil pouk na daljavo.  

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

v CŠOD Vojsko nad Idrijo in učenci so bili zelo zadovoljni. V letošnjem letu pa bodo šli v 

CŠOD Cerkno. 

- Dodatno strokovno in učno pomoč nudimo 43 učencem s posebnimi potrebami in 

učencem z občasnimi učnimi in vedenjskimi težavami. S temi učenci delata dve mobilni 

socialni pedagoginji in dve mobilni specialni pedagoginji, ki prihajajo iz OŠ Poldeta 

Stražišarja.   

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

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

 

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

2019/20.  
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Ad 3/ Obravnava in potrditev LDN za šolsko leto 2020/21 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2020/21. Narejen je bil na predpostavki, da bomo 

prešli iz B modela (vsi učenci se izobražujejo v šoli v skladu s priporočili NIJZ) na A model 

(vsi učenci se izobražujejo v šoli).  Zato mora biti LDN fleksibilen. Letni delovni načrt je 

dokument, po katerem delavci šole delajo. Lahko se še dopolnjuje, vendar morajo biti starši s 

tem seznanjeni in potrjen s strani Sveta zavoda. Na pedagoški konferenci je učiteljski zbor 

sprejel predlagani Letni delovni načrt, potrebna je še potrditev na Svetu zavoda. Člani Sveta 

staršev so se seznanili z LDN. 

V šolskem letu 2020/21 imamo po tri oddelke v vsakem razredu, razen v 7. razredu, 

kjer imam štiri oddelke, skupno 633 učencev 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. 

V tem šolskem letu ponujamo 42 interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji in učiteljice.  

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 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.  

 

SKLEP 4: Člani Sveta zavoda so potrdili Letni delovni  načrt za šolsko leto 2020/21. 

 

Ad 4/ Potrditev predloga Finančnega načrta 2021 
Svet Zavoda mora potrditi osnutek predloga Finančnega načrta, ki ga šola nato pošlje v 

obravnavo na sejo Občinskega sveta, šele nato je predlog potrjen. Predlog vsebuje: 

-  Izkaz prihodkov državnega proračuna, proračuna Občine Jesenice in lastnih 

prihodkov ter plan odhodkov. 

- Materialni stroški za šolo in kuhinjo. 

- Program dela in finančni načrt za leto 2021. 

- Načrt delovnih mest, ki so financirana iz občinskega proračuna (knjigovodja, učitelj 

JV 2.r). 

- Načrt nabav in gradenj. 

- Vzdrževalna dela 2021-2024. 
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- Oddaja premoženje v najem in uporabo. 

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za I. polletje 2020. 

 

SKLEP 5: Člani Sveta zavoda so se seznanili in potrdili predlog Finančnega načrta za leto 

2021. 

 

Ad 5/ Seznanitev s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest  
Ravnatelj je predstavil Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest. Sistemizacijo določa ravnatelj, 

kar je v njegovi pristojnosti. Če se sistemizacija spremeni, morajo biti člani Sveta zavoda s 

tem seznanjeni. Sestavljen je iz Pravilnika o sistemizaciji, organigrama, sheme pedagoškega 

vodenja, seznama delovnih mest, soglasja sindikalnega zaupnika, soglasja MIZŠ za dodatnega 

spremljevalca, seznamom z opisi delovnih mest.  

V Pravilniku sta se spremenili dve postavki: dodani sta delovni mesti za javna dela, in sicer 

pomoč učencem in informator. Za ti dve mesti imamo podpisano tripartitno pogodbo z 

Zavodom za zaposlovanje in Občino Jesenice. Sam pravilnik pa vsebuje 30 različnih delovnih 

mest.  

     

SKLEP 6: Člani Sveta zavoda so se seznanili in potrdili Pravilnik o sistemizaciji delovnih 

mest. 

 

Ad 6/ Oblikovanje pritožbene komisije 

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 7: Člani Sveta zavoda so potrdili predlagane člane v pritožbeno komisijo. Mandat 

traja štiri leta.   

 

 

Ad 7/ Razno 

Člani so podali predlog, da se na MIZŠ vloži prošnja za zagotovitev sredstev za novo 

informacijsko strukturo (računalniki, podporni sistem za delovanje infrastrukturnega sistema).  

 

Na kratko je bila predstavljena seja Sveta staršev.  

Tema je bila predvsem 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. 

Kosem, organizatorka šolske prehrane, je predstavila smernice uravnoteženega prehranjevanja 

v šolah in prehranjevalno piramido.  

Ravnatelj je povedal, 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. Kosilo mora biti uravnoteženo, ko pa vsebuje svinjino, je na 

jedilniku označeno z zvezdico. Na svetu staršev je bilo dogovorjeno, 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. Vegi variante 

obrokov pa nimamo. Do leta 2005 so kuhali iz podj. Sodexo, ker pa ni bila dovolj kvalitetna 

hrana, so se odločili za lastno kuhinjo, kot je bilo že pred tem. Trenutno je zaradi zahtev NIJZ 
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precej logistike z malico, po tem pa je že kosilo, zato tudi ni možnosti, da bi bilo več 

jedilnikov.  

Go. Džananovič je zanimalo, zakaj nimamo prijav na obroke preko eAsistenta. G. Višnar, ki 

dela tudi kot računalnikar, je povedal, da bi bilo za to v kuhinji potrebno posodobit opremo in 

sistem.  

Predlog: Predstavitev učencem, kako dostopat do eAsistenta (do e-gradiv, spletnih učilnic).  

G. Višnar je povedal, da je nekaterim razredom že pokazal, kako se dostopa. Bo pa naredil 

razpored še za ostale razrede, da bodo pripravljeni, če bi delo spet potekalo na daljavo.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

 

 

 

Zapisala:     Predsednica Sveta zavoda: 

Nataša Krajnc     Barbara Gril, prof. 

 

 


