
 

 

 

 

ZAPISNIK 
 

2. seja Sveta staršev, ki je bila v torek, 26.  9. 2017, ob 17.00 v zeleni dvorani šole. 
 

Navzočnost 

Prisotni člani Sveta 
staršev 
 

Borut Iršič, Urška Mlačnik, Vesna Čurč, Tina Nabernik, Damjana 
Krauberger Mikolič, Veronika Valentar, Tina Delalut Smrtnik, Dejan 
Igerc, Tadeja Lužnik, Vanda Cifer, Tomaž Filip, Nataša Fink, Katarina 
Valentar, Anja Hribernik, Maja Blatnik Gorenšek, Dean Kordež, Neda 
Hudopisk, Nataša Kamnik, Branko Rednak, Milena Haramija  

  

Opravičili so se (člani 
Sveta staršev) 

Anita Mežnar 

Odsotni (člani Sveta 
staršev) 

Mojca Šavc, Vesna Pučl Slemenik, Timotej Žohar 

Ostali navzoči  Aljaž Banko, ravnatelj, Petra Podjaveršek, učiteljica, člani Sveta 
zavoda: Jana Krančan Erjavec, Anica Tajzel,  Larisa Podržavnik, Vesna 
Junger, Branko Kaker, Marko Hodnik 

Zapisnik pisala Vesna Junger, učiteljica 

 
Podpisani seznam prisotnih članov Sveta staršev je priloga zapisniku v arhivu šole. 
 
Sejo Sveta staršev je vodila predsednica, ga. Damjana Krauberger Mikolič.  
Člani Sveta zavoda so bili prisotni na seji Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji, ki je potekala v zeleni 
dvorani šole, vendar le kot slušatelji.  
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji. 
2. Letno pedagoško poročilo 2016/2017 (g. Aljaž Banko, ravnatelj).  
3. Predstavite Letnega delovnega načrta in publikacije za šolsko leto 2017/2018 (g. Aljaž 

Banko, ravnatelj).  
4. Razno.   

 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

K točki 1.) Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ 
Koroški jeklarji. 
 
 
1. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red sestanka.   

 
Predsednica Sveta staršev je članom predstavila zapisnik zadnje seje. 
Gospa Krauberger Mikolič je člane spomnila, kakšne naloge in pristojnosti ima svet staršev in 
povedala, da so te navedene v Poslovniku Sveta staršev, ki je objavljen tudi na šolski spletni 
strani.  

 
2. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in soglasno potrdili zapisnik zadnje seje Sveta staršev.  

 
 
K točki 2.) Letno pedagoško poročilo 2016/2017. 
 
Ravnatelj, Aljaž Banko je predstavil Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2016/2017. 
Učiteljica Petra Podjaveršek je predstavila analizo nacionalnega preverjanja znanja učencev 
naše šole. 

 
3. SKLEP: Člani Sveta staršev so potrdili Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2016/2017.        
 
 
K točki 3.) Predstavitev Letnega delovnega načrta in publikacije za šolsko leto 2017/2018. 
 
Ravnatelj Aljaž Banko je predstavil Letni delovni načrta in publikacijo za šolsko leto 2017/2018.  
 
Starši so postavili vprašanja glede prevozov kombijev ter avtobusov.  

      Kdo določa urnik prevoznikov? 
Ali imajo učenci dovolj časa, da ujamejo avtobus po 7. šolski uri? 
 
Ravnatelj je povedal, da se s prevozniki primerno dogovarjajo in sproti rešujejo problematiko. 
Hkrati pa je starše vljudno prosil, da o težavah sproti obveščajo go. Katjo Krivec. V razpravi je 
sodeloval tudi g. Branko Kaker, ki je mnenja, da je za uspešno reševanje te problematike 
potreben dialog na ravni šola – občina – starši. Kar nekaj staršev pa je mnenja, da so prevozi v 
tem šolskem letu boljši kot v preteklem. 

 
4. SKLEP: Člani Sveta staršev so potrdili in sprejeli Letni delovni načrt in publikacijo za šolsko 
leto 2017/2018.    
 
   



 

 

 

 

 

  

K točki 6.) Razno 
 

Člani Sveta staršev pod to točko niso podali kakšne pobude. 
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,  
- Letno pedagoško poročilo za šol. leto 2016/2017,  
- Letni delovni načrt za šol. leto 2017/2018. 
 
 

 
Številka: 900-2/2017-9 
 
 

 
 

 
            Zapisnik pisala:                                     Predsednica Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji 
             Vesna Junger                                                    Damjana Krauberger Mikolič 
             


