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Z A P I S N I K 

 

 

2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 6. 3. 2018 ob 16.30 v čitalnici šole. 

 

Prisotni: Danjela Markež, Aleš Bremec, Sabina Suljkanović, Nives Regeis, Ajša Babača, 

Elvir Kulalić, Vaska Mladenov, Monika Komic, Zehra Biščević, Suvana Čizmić, Laste 

Naumovski, ravnatelj Robert Kerštajn.  

 

Povabljeni: Veronika Skoporec, Boško Jeftenić, Gašper Pirc (šolska kuhinja). 

 

Opravičeno odstotni: Alenka Skol Radošević, Marjetka Kocijančič, Mateja Stružnik, Nebojša 

Šmitran, Sedina Kalender – Smajlović, Špela Kavčič. 

 

Odsotni: Olga Šepic, Sandra Pretnar, Tatijana Bondarenko, Tina Ozebek – Košir, Edina 

Džombić, Samir Osmančević, Denis Bakonić, Romana Smagin, Nizama Silić, Igor Zlatanov,  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. sestanka, 26. 9. 2017 

2. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2016/17 

3. Šolski sklad 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

Predsednica je ugotovila, da 2. seja Sveta staršev ni sklepčna, ker je na seji od 

sedemindvajsetih članov prisotnih enajst članov. V primeru, da bi bilo vsaj štirinajst 

predstavnikov staršev prisotnih, bi bila sklepčnost zagotovljena.  

Predsednica je odločila, da se bo izvedla korespondenčna seja.  

Predstavila je dnevni red, na katerega ni bilo pripomb.  

Povedala je, da so na seji prisotni tudi zaposleni iz šolske kuhinje, ki bodo odgovarjali na 

vprašanja, povezana s prehrano.  

 

Ad 1/ Pregled zapisnika 1. sestanka, 26. 9. 2017 

Predsednica je povzela predloge zapisnika zadnje seje, ravnatelj pa je podal odgovore: 

 

PREDLOG 1: Ravnatelj naj se pozanima o prestavitvi termina šole v naravi v Radencih za 

učence 6. razredov iz januarja na kasnejši termin. 

- Ravnatelj je povedal, da je klical na CŠOD, kjer so mu povedali, da med letom 

spremembe terminov niso možne, še posebej ne za velike šole, kot je naša. 

 

PREDLOG 2: Predstavitve učne ure bontona za učence od 1. do 9. razreda (kako se obnašati 

v življenjskih situacijah, splošna razgledanost pri obnašanju, obnašanje na različnih 

prireditvah, …). 



- Na pedagoški konferenci je ravnatelj učiteljem svetoval, naj v učno uro vključijo 

obnašanje v jedilnici. Ker med malico učencev predmetne stopnje v jedilnici ni 

učiteljev, ker imajo tudi oni imajo pravico do odmora in dežurajo na hodnikih, jim je 

ravnatelj svetoval, naj dalj časa ostanejo v jedilnici, da so učenci bolj pod nadzorom.  

Gospo Regeis je zanimalo, kdaj je v jedilnici največja glasnost. Prisotni iz kuhinje so 

povedali, da je glasnost v času malice in kosila skoraj enaka.  

 

PREDLOG 3: Poostren nadzor v garderobah razredne stopnje in postavitev dodatne klopi. 

- Ravnatelj je razložil, da sta zjutraj pri vhodu in pri garderobah prisotna delavec javnih 

del in hišnik. V garderobi je postavljena dodatna klop, več zaradi omejitve prostora ni 

mogoče.  

 

PREDLOG 4: Predstavniki za podali predlog za izboljšanje jedilnika v smeri bolj zdrave 

prehrane. Na sejo Sveta staršev vabijo nekoga iz šolske kuhinje, za pogovor o prehrani.  

- Seje so se udeležili zaposleni v šolski kuhinji: Veronika Skoporec, Boško Jeftenić, 

Gašper Pirc. Odgovarjali so na vprašanja staršev: 

 Pritožbe nad Pirc Gašperjem, da vpije na otroke: Odgovoril je, da zavpije 

samo, če učenci prehitevajo in če so glasni. Predlagali so, naj se starši v 

primeru težav takoj obrnejo nanje in bodo skupaj poskusili rešiti to težavo.  

 Premajhni obroki: Ker nekateri učenci pojejo samo pol kosa kruha, je kruh pri 

malici prerezan na pol, vsak pa lahko vzame še več. Obrok pri kosilu je 

sestavljen iz juhe, mesa, priloge in solate. Zgodilo se je že, da so se učenci 

preveč najedli in so bruhali, zato so se dogovorili, da bodo obroki manjši, 

učenci pa lahko pridejo še po dodatek.  

 Hrana se meče proč, učenci pa ostanejo lačni: Če učenec reče, da pri malici ali 

kosilu ne dobi dovolj hrane, je nekaj drugega narobe, npr.: da mu obrok ni 

všeč. Namesto, da vzame samo eno prilogo, naj vzame vse priloge, pa ne bo 

ostal lačen. Učenci 1. razreda dobijo polovico kosa, ostali cel kos. Na pultu je 

kruh stalno, vsi kosi pa so prerezani na polovico.  

 Krompir: Ko so na jedilniku čufte, takrat je krompir iz vrečke, ker je časovno 

težko izvedljivo istočasno pripraviti čufte in olupiti krompir za toliko otrok. Če 

na jedilniku piše, da je pire krompir, to pomeni, da je krompir iz vrečke (1 x 

mesečno), če pa piše, da je smetanov krompir, takrat je krompir svež. Pred 15 

leti je bilo potrebno pripraviti 160 kosil, sedaj pa 350 kosil. Ravnatelj je 

povedal, da MIZŠ zagotavlja na 400 malic enega kuharja, ostale kuharje pa 

šola financira iz prodanih kosil.  

 Juhe: Trudijo se, da čim večkrat pripravijo sveže juhe, torej grahovo, bučno, 

korenčkovo. Juhe pa velikokrat ostanejo, razen, ko je goveja juha, takrat jo še 

zmanjka. Učencem tudi nudijo sveže sokove, npr. korenčkov, multivitaminski, 

pesin sok, vendar teh sokov učenci ne pijejo, tudi poskusijo ne, raje pijejo 

vodo.  

 G. Naumovski meni, da so starši preveč zahtevni, tisti, ki pa so podali 

pripombe,  pa so odsotni. Pohvalil je kuharje, ker se trudijo.  

 Ga. Skoporec: Vsakega učenca vprašajo, če bo določeno jed in če odgovori, da 

ne bo, potem tudi ne dobi. Če en učenec noče neke jedi, potem tudi ostali, ki 

stojijo za njim v vrsti, ne vzamejo. Ga. Suljkanović je mnenja, naj sploh ne 

vprašajo, ampak kar dajo cel obrok, tako, da se ne more izgovarjati, da ne bo 

jedel.  

 Jogurt: Pri malici je odslej samo en okus jogurta, ne več okusov naenkrat, ker 

ne marajo vsi vseh okusov in zato hrana ostaja. 

 S strani dveh staršev so bili kuharji pohvaljeni za pripravo dietne prehrane.  

 G. Pirca je zanimalo, zakaj ne bi učencem pripravili čevapčičev, če pa jih imajo 

radi.  



 Ga. Skoporec: Velikokrat je hrana bio ali domača hrana, vendar ni vedno 

navedeno v jedilniku, ker ne morejo zagotoviti, da jo bo dobavitelj lahko 

dostavil. Omake ne gostijo z moko, ampak s pasirano zelenjavo.  

 Kosilo se deli do 14.30, zadnja šolska ura se zaključi ob 14.20. 

 Pokazali so nekaj kosov uničenega pribora (polomljen, ukrivljen).                  

Ga. Suljkanović je predlagala, da se v jedilnici nalepijo nalepke, da je nadzor s 

kamerami, zaradi uničevanja lastnine. Ravnatelj je povedal, da so po celi šoli 

postavljene kamere (dvorišče, hodniki, avla, garderobe), posledica pa je manj 

uničevanja. Teoretično pa bi bilo možno, da bi v jedilnici postavili navidezno 

kamero.  

 G. Bremec je povedal, da dela v gostinstvu ter da tudi tam uporabljajo juhe iz 

vrečk. Bistveno je, da je hrana dnevno pripravljena, sveža ter pod nadzorom. 

Starši, ki pa se z jedilnikom ne strinjajo, pa naj otroka odjavijo od kosila. Meni, 

da je video nadzor v jedilnici skrajni ukrep. O težavah je potrebno govoriti, 

učenci morajo upoštevati mnenje učiteljev, naj se ve, kdo ima avtoriteto.  

Ravnatelj je povedal, da mora šola zagotoviti pestro in raznovrstno prehrano. 

Šola na lastno pobudo dvakrat letno najame Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, da preveri stanje higiene in hrane v kuhinji. Vsi rezultati so bili do 

sedaj v redu.  

Kuhinjsko osebje je zapustilo sestanek. 

 

PREDLOG 5: Predlog, da se odpreta oba vhoda v šolo, na levi in desni strani. En vhod bi bil 

namenjen učencem razredne stopnje, en pa učencem predmetne stopnje. 

- Do sedaj sta bila oba vhoda v šolo odklenjena, razen v primeru, če je bil hišnik 

odsoten. Sedaj ima ključ za vhod tudi delavec javnih del, tako da bosta oba vhoda 

zagotovljeno odklenjena. Ravnatelj dodaja, da se strinja s predlogom staršev, da se na 

vsako stran vhoda doda nalepka, da je vhod namenjen učencem razredne stopnje oz. 

predmetne stopnje, kar bo uvedeno z novim šolskim letom 2018/19. 

 

SKLEP 6: Predstavniki so podali pobudo na Občino Jesenice za postavitev nadstreška na 

avtobusni postaji ob šoli.   

- Šola je posredovala na Občino Jesenice pobudo za izgradnjo nadstreška. Predsednica 

je prebrala odgovor Občine. Starši se ne strinjajo z obrazložitvijo ter tudi ne s podatki, 

ki jih občina navaja v odgovoru. Starši so povedali, da to postajo uporabljajo tudi 

učenci, ki nimajo avtobusne karte in so samoplačniki. Predlagajo, da se v času, ko 

učenci čakajo na avtobus, postajališče poslika in foto material pošlje na občino, kot 

dokaz, da je postajališče bolj v uporabi, kot navajajo.    

PREDLOG 1: Pojasnilo Občine Jesenice glede pogostosti uporabe avtobusne postaje se 

zavrne. Z dodatnim dokaznim foto gradivom se ponovno poda predlog za izgradnjo 

nadstreška. 

 

SKLEP 1: Zapisnik 1. sestanka se zaradi nesklepčnosti potrdi na korespondenčni seji.  

 

 

Ad 2/ Samoevalvacijsko poročilo za leto 2016/17 

Ravnatelj je pripravil Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2016/17 -  Obiskanost spletne 

strani OŠ Prežihovega Voranca Jesenice.  

Povedal je, da mora ravnatelj vsako leto napisat analizo enega segmenta v delovanju šole. V 

tem poročilu je raziskal obiskanost šolske spletne strani, ki je zaživela v letu 2009, v letu 2012 

pa je bila obnovljena. V poročilu je predstavljena statistična analiza uporabe spletne strani. 

Zanimalo ga je: 

- kolikšen je bil obisk strani po mesecih v letu 2009 in 2017, 

- število obiskovalcev glede na dneve v tednu (september 2017), 



- število obiskovalcev glede na ure v dnevu (februar 2017), 

- število zadetkov iz posameznih držav (januar 2017),  

- trajanje posameznega obiska (januar 2017), 

- število obiskov glede na trajanje obiska (januar 2017), 

- največkrat obiskane strani (september 2017), 

- število obiskov na posameznih straneh (september 2017), 

- operacijski sistemi in brskalniki, 

- število zadetkov glede na vrsto brskalnika (september 2017), 

- število zadetkov glede na vrsto operacijskega sistema (september 2017), 

- iskane besede na spletni strani, 

- odstotek zadetkov glede na iskano besedo (januar 2017), 

- število vseh obiskov od leta 2009 do 2017. 

Za zaključek je ravnatelj povedal, da bo letos šolska stran posodobljena, da bo prijazna in v 

celoti dostopna ter prilagojena mobilnim aparatom in tablicam. 

Starši so pohvalili spletno stran, da je pregledna in ena boljših.   

 

SKLEP 2: Člani so sprejeli Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2016/17 - Obiskanost 

spletne strani OŠ Prežihovega Voranca Jesenice.  

 

Ad 3/ Šolski sklad  

Članica Šolskega sklada, Nives Regeis, je najprej povedala, da je trenutno na računu 10.288 €.  

V začetku leta so poslali prošnje za donatorska sredstva na podjetja v občini Jesenice. 

Odzvala so se tri podjetja: Sumida Blejska Dobrava, Enos d.d., Založba Maks Viktor (Ahmed 

Pašić). Na novoletnem bazarju so nabrali 424 €, s strani staršev pa je bilo v obdobju od          

7. 12. 2017 do 5. 3. 2018 nakazano 2.300 €. Podrobnejše poročilo pa bo ga. Regeis podala v 

mesecu juniju. Povedala je, da je šolski sklad prejel vlogo za subvencijo športnega dne 6. 

razredov v Planici. Vloga je bila zavrnjena, ker se športni dnevi ne financirajo, razen če bi se 

prijavile vse generacije.  

Ravnatelj je razložil, da so v preteklih letih učenci od 6. do 9. razreda obiskovali Planico, 

vendar je postala prevelika odgovornost, zato so jo ukinili, da se ne bi kaj zgodilo. Letos pa bi 

spet poskusili s 6. razredom, ker so bolj obvladljivi in jih mogoče malo bolj zanimajo skoki.   

Ga. Regeis je povedala, da če pridejo na vrsto vse generacije, potem bi se športni dan 

sofinanciral. Cena vstopnice je 10 €.  

 

SKLEP 3: Šolski sklad bo sofinanciral izvedbo športnega dne za vse generacije učencev 6. 

razredov. Na Šolski sklad se vsako leto naslovi vloga za sofinanciranje športnega dne 6. 

razredov v Planici.   

 

Ad 4/, Ad 5/ Pobude in predlogi, razno 
Predsednica, ga. Markež, je ravnatelju predstavila nekaj predlogov in vprašanj: 

- Nizka obiskanost roditeljskih sestankov: Predlagala je, da bi se že na začetku šolskega 

leta določili datumi roditeljskih sestankov in se objavili na spletu. Ravnatelj je 

povedal, da se avgusta še ne ve, kdaj bodo roditeljski sestanki. Potrebno bi se bilo 

pogovoriti z razredniki, ker vmes pridejo še kakšne dodatne dejavnosti. 

- Roditeljski sestanki naj bi bili v okviru enega ali dveh tednov pred sestankom Sveta 

staršev. 

- Na roditeljskih sestankih so vedno eni in isti starši. Apelira na razrednike, da preko e-

asistenta pošljejo vabilo. 

- Prisotnost učencev na roditeljskih sestankih, da predstavijo kakšno tematiko skozi 

svoje oči (npr. s predstavitvijo šole v naravi). 

- Tekmovanja v geografiji in biologiji: Ravnatelj je povedal, da se tekmovanj iz 

geografije ne udeležujemo, ker gre za skupinsko terensko delo, za katerega je potrebno 

veliko priprav. Poleg tega ni povezano z učno snovjo in učiteljica ne dobi 



zainteresiranih učencev. Tekmovanje se tudi ne šteje za Zoisovo štipendijo. 

Tekmovanj iz biologije – Proteusovo tekmovanje, pa se učenci udeležujejo.  

- Staršem predlaga, da z namenom konstruktivnega sodelovanja podajo predloge in 

pobude glede šolske problematike še pred sestankom Sveta staršev na e-pošto 

predsednice, ona pa bo posredovala ravnatelju. V tem času se lahko pripravi odgovor.  

- Knjižni sejem: Ravnatelj je povedal, da zadnja tri do štiri leta knjižni sejem skupaj s 

knjižničarko obiskujejo najboljši bralci 3. triade, kar je 12 do 15 učencev. Stroške 

prevoza vlaka povrne Šolski sklad.  

- Spletne učilnice: Ravnatelj je povedal, da ker je ogromno drugih e-gradiv, se spletne 

učilnice ne uporabljajo več tako pogosto. Imeli smo jih za GEO, FIZ, MAT, TJA, SLJ.  

Francoščina: Ravnatelj je povedal, da se bo učiteljica Horvat upokojila, a se še ne ve, ali 

bomo v naslednjem letu še imeli francoščino, čeprav je veliko zanimanja od 7. do 9. razreda. 

Elektronsko plačevanje položnic: Starši so izrazili željo, da bi položnice prejemali po e-pošti 

in jih plačevali preko spletne banke.  

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.10. 

 

 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež 

 

 

 

 

 

  

 


