
 

 

 

 

ZAPISNIK 
 

4. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 19. 6. 2018, ob 18.30 v zeleni dvorani šole. 
 

Navzočnost 

Prisotni člani Sveta 
staršev 
 

Milena Haramija, Vesna Čurč, Tina Nabernik, Damjana Krauberger 
Mikolič, Rok Kotnik, Vanda Cifer, Tomaž Filip, Nataša Fink, Dean 
Kordež, Neda Hudopisk, Polonca Paškvan 

Opravičili so se (člani 
Sveta staršev) 

Borut Iršič, Zdenka Kerbev, Urška Mlačnik, Urška Ladinek, Tadeja 
Lužnik, Maja Blatnik Gorenšek  

Odsotni (člani Sveta 
staršev) 

Maja Vrčkovnik, Mojca Šavc, Vesna Pučl Slemenik, Anita Mežnar, 
Timotej Žohar, Dejan Igerc, Katarina Valentar, Anja Hribernik   

Ostali navzoči  Aljaž Banko, ravnatelj 

Opravičili so se 
(vabljeni na sejo) 

/ 

Zapisnik pisala Mateja Kotnik, poslovna sekretarka 
 
Podpisani seznam prisotnih članov Sveta staršev je priloga zapisniku v arhivu šole. 
 
Sejo smo zaradi zagotavljanja sklepčnosti začeli z 20-minutnim zamikom. V 19. členu Poslovnika 
Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji je zapisano, da se v primeru, ko svet ni sklepčen, počaka 20 minut. 
Po pretečenem času je svet sklepčen, če je prisotnih več kakor ena tretjina izvoljenih članov. Na 
seji je bilo prisotnih enajst članov Sveta staršev, kar pomeni sklepčnost.    
Sejo Sveta staršev je vodila predsednica, ga. Damjana Krauberger Mikolič. Povabilu na sejo se je 
odzval ravnatelj šole. Povedal je, da je v daljšem bolniškem staležu in da se zaradi tega prejšnje 
seje Sveta staršev ni mogel udeležiti. Zaveda se, da to ne opravičuje dejstva, da se zadnje seje ni 
udeležil nihče od vodstvenih delavcev.    
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji. 
2. Aktualna problematika – pojasnila vodstva šole.  
3. Izvolitev novega člana v Šolski sklad OŠ Koroški jeklarji.  
4. Razno.     

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

 
K točki 1.) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji. 
 
1. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red sestanka.   
2. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in soglasno potrdili zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ 
Koroški jeklarji, ki je bila 29. 5. 2018.   

 
 
K točki 2.) Aktualna problematika – pojasnila vodstva šole. 
 
Ravnatelj je članom podal mnenje in pojasnilo v zvezi z anonimno protestno noto. Z osebo, 
omenjeno v pismu, se je  pogovoril. Zaveda se, da je potrebno gledati v dobrobit učencev. Za 
nevšečnosti se vsem še opravičuje.  
Opozoril je, da je na vabilu na Svet staršev OŠ Koroški jeklarji navedeno, da morebitna 
vprašanja, na katere bi želeli odgovor na seji, člani predhodno pošljejo v elektronski obliki na 
elektronski naslov šole o-kojeravne.mb@guest.arnes.si. Vodstvo šole se bo potrudilo in, v 
kolikor bo mogoče, podalo odgovor že na seji, v nasprotnem primeru pa v čim krajšem možnem 
času. Tako se bomo v prihodnje izognili nevšečnostim in nezadovoljstvu. Povedal je tudi, naj v  
primeru težav starši ne čakajo, ampak poskušajo težavo rešiti takoj. V kolikor se je ne da rešiti 
z dotično osebo, se lahko starši vedno obrnejo nanj.    
Članom je povedal, kako je v primeru krajše oziroma daljše odsotnosti učitelja. Za krajše 
nadomeščanje v razredu so strokovno usposobljeni vsi učitelji. Vsi zaposleni pa se trudijo v 
dobro učencev.  
         
3. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli pojasnila ravnatelja v zvezi z aktualno problematiko.  
 
 
K točki 3.) Izvolitev novega člana v Šolski sklad OŠ Koroški jeklarji.   
 
Predlog: V šolski sklad OŠ Koroški jeklarji se predlaga starša, ki ima svojega otroka na podružnici 
v Kotljah, in sicer gospo Mileno Haramija. Nadomestila bi gospoda Damjana Toplerja, ki mu 
članstvo v skladu preneha zaradi zaključenega šolanja njegovega otroka na šoli.    
 
4. SKLEP: S 1. 9. 2018 je članica Šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji Milena Haramija.   
 
 
K točki 4.) Razno 
-Pomladna prireditev na podružnici v Kotljah 
 
Na pomladni prireditvi na podružnični šoli v Kotljah so starši zaradi slabšega zvoka pogrešali 
naglavne mikrofone. 
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Ravnatelj je povedal, da šola sicer ima svoje ozvočenje, ki pa žal ni namenjeno večjim 
prireditvam. To se je izkazalo na zaključni prireditvi šole dve leti nazaj. Zaradi šolskega 
ozvočenja je bilo že kar nekaj nezadovoljstva, zato sedaj za večje prireditve ozvočenje 
najamemo.  
Kako je bilo z ozvočenjem na prireditvi v Kotljah, se bo pozanimal in pridobil informacije.           
 
-Šolska prehrana 
 
Člani Sveta staršev so že na prejšnji seji opozorili, da bi bilo potrebno kuharice opozoriti, naj 
bodo bolj pazljive s soljo. Starši želijo, da se njihovi otroci zdravo prehranjujejo. Zavedajo se, 
da vnaprej pripravljena hrana nikakor ni zdrava, zato se ji je treba izogibati.  
Menijo, da je na šolskem jedilniku preveč nezdrave hrane in da se jedilniki preveč ponavljajo. 
Zavedajo se, da je sestaviti jedilnik brez nezdrave hrane skoraj nemogoče, vendar ta naj ne bo 
na njem večkrat na teden. Pohvalili pa so, da imajo otroci skoraj vsak dan na izbiro sadje.      
 
Predlog: Člani Sveta staršev predlagajo, da se naroča čim manj predpripravljenih, že pakiranih 
izdelkov.  
Predlog: Člani predlagajo na šolski spletni strani vpogled v jedilnike za nazaj in ne samo za en 
mesec.   
Predlog: Člani Sveta staršev predlagajo vodstvu šole sestanek z vodjo šolske prehrane in vodjo 
šolske kuhinje glede zdrave prehrane v šoli.  
 
Zavedajo se, da je v prvi vrsti naloga staršev, da svoje otroke naučijo odgovornega ravnanja s 
hrano.   
 
Vprašanje: Članico Sveta staršev zanima, kakšne so možnosti za vegeterijanski meni? 
 
Ravnatelj je povedal, da se pri prehrani otroci lahko sami odločijo, kaj bodo jedli in česa ne, če 
gre za prehranjevalne navade posameznika. Vedno imajo možnost izbire. Šola je dolžna 
upoštevati diete, ki jih predpišejo zdravniki. V primeru nepravočasne dobave živil lahko pride 
do spremembe na jedilniku. V kolikor je mogoče, se dobavlja hrana lokalnih proizvajalcev in  
sezonska hrana.  
Povedal pa je tudi, da se bo glede prehrane v šoli pogovoril z vodjo šolske prehrane in vodjo 
šolske kuhinje.   
 
-Šolski prevozi 
 
Ravnatelj je starše ponovno opozoril, da je potrebno v primeru, ko se pojavi težava s šolskim 
prevozom, poklicati na šolo takoj, da se težava lahko reši.    
 
 



 

 

 

 

 

  

-Festival solzic 
 
Predsednica sveta je navzoče člane seznanila z zahvalo organizatorja Festivala solzic za 
sodelovanje, hkrati pa tudi z opravičilom za predvajanje tuje glasbe na festivalu, kar absolutno 
ni bilo zlonamerno.  
Ravnatelj je povedal, da je v interesu organizatorja Festivala solzic in tudi šole, da šola na 
festivalu sodeluje. Medsebojno sodelovanje je potrebno zaradi utripa v domačem kraju.   
 
-Tehnični dan osmošolcev   
 
Član Sveta staršev je opozoril, da so bili nekateri učenci na ogledu Koceroda v Mislinjski Dobravi  
že trikrat. Nesmiselno je, da se tolikokrat obiskuje isto mesto.  
 
Predlog: Preden se organizira dejavnost, bi bilo smiselno preveriti, ali so učenci isto dejavnost 
ali ogled že imeli.     
 
-Analiza učnega uspeha za šolsko leto 2017/2018 
 
Ravnatelj je povedal, da dobijo učenci ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja samo obvestilo 
o ocenah, spričevalo pa šele  ob zaključku šolskega leta. Povedal je tudi, da se šolsko leto  
2017/2018 zaključuje zelo uspešno.   
 

ZAKLJUČKI: 
 

1. Na seji Sveta staršev so sprejeli 4 sklepe.       
2. Zapisnik dobijo v vednost člani Sveta staršev, Občina Ravne na Koroškem, objavi pa se tudi 

na oglasnih deskah na matični šoli in podružnici Kotlje. 
3. Priloženo gradivo: 

- vabilo, 
- seznam prisotnih na seji Sveta zavoda,   
- opravičilo organizatorja Festivala solzic.   
 

 
Številka: 900-2/2018-6 

 
 
            Zapisnik pisala:                                     Predsednica Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji 
             Mateja Kotnik                                                     Damjana Krauberger Mikolič 
             


