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Številka: 900-2/2018-6 

 
ZAPISNIK 

 
4. seje Sveta staršev, ki je bila v četrtek, 27.  9. 2018, ob 18.00 v zeleni dvorani šole. 

 
Navzočnost 

Prisotni člani Sveta 
staršev 
 

Nevenka Šapek, Darinka Kališnik, Anita Skobir, Borut Iršič, Urška 
Mlačnik, Maja Vrčkovnik, Vesna Čurč, Mojca Šavc,  Tina Nabernik, 
Damjana Krauberger Mikolič, Neda Hudopisk, Rok Kotnik, Tomaž Filip, 
Nataša Fink, Katarina Valentar, Maja Blatnik Gorenšek, Nataša Libnik  

  

Opravičili so se (člani 
Sveta staršev) 

Dean Kordež 

Odsotni (člani Sveta 
staršev) 

Milena Haramija, Vesna Pučl Slemenik, Dejan Igerc, Tadeja Lužnik, 
Helena Jamnik 

Ostali navzoči  Aljaž Banko, ravnatelj, Jure Plevnik, učitelj, člani Sveta šole: Jana 
Krančan Erjavec, Anica Tajzel,  Larisa Podržavnik, Vesna Junger, Jasmina 
Pečovnik 

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 šole 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 2017/2018 (g. Aljaž Banko, ravnatelj).  
3. Predstavite Letnega delovnega načrta in publikacije za šolsko leto 2018/2019 (g. Aljaž Banko, 

ravnatelj).  
4. Uredba GDPR in Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov (g. Aljaž 

Banko, ravnatelj). 
5. Sprememba Vzgojnega načrta in Priloge k Pravilom šolskega reda (Kršitve in vzgojni ukrepi). 
6. Izvolitev drugega podpredsednika Sveta staršev. 



  

7. Razno.   
 

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

 
Predsednica Sveta staršev je članom predstavila zapisnik zadnje seje. 

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

 
Eden od predstavnikov staršev v Svetu staršev je opozoril, da zapisnika zadnje seje Sveta staršev 
ni na spletni strani. 
Ravnatelj je povedal, da bo preveril, zakaj zapisnik ni bil objavljen. Člani Sveta staršev, ki so na 
zadnji seji bili, so zapisnik prejeli po elektronski pošti. 
 
 
K točki 2.) Letno pedagoško poročilo 2017/2018. 
 
Ravnatelj Aljaž Banko je predstavil Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2017/2018. 
Učitelj Jure Plevnik je predstavil analizo nacionalnega preverjanja znanja učencev naše šole. 

 
3. SKLEP: Člani Sveta staršev so potrdili Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2017/2018.        
 
 
K točki 3.) Predstavitev Letnega delovnega načrta in publikacije za šolsko leto 2018/2019. 
 
Ravnatelj Aljaž Banko je predstavil Letni delovni načrta in publikacijo za šolsko leto 2018/2019.  
 

      Starši so postavili vprašanja glede prevozov kombijev ter avtobusov.  
      Zanimalo jih je, kdo določa urnik prevoznikov. Opozorili so na problem voznega reda kombijev, 
      ko imajo učenci na urniku izbirne predmete. Učenci tako nimajo dovolj časa za kosilo. 
      Opozorili so še na zamujanje učencev na razredno uro zaradi izstopne postaje na Šancah in ne 
      na Javorniku. 

 
Ravnatelj je povedal, da se s prevozniki dogovarjajo in sproti rešujejo problematiko. Hkrati pa je 
starše prosil, naj o težavah sproti obveščajo go. Katjo Krivec.  
Organizator prevozov kombijev ter s tem tudi urnika je občina. Ta je mnenja, da neobvezni izbirni 
predmeti niso del obveznega urnika. Zato v primeru, da se urniki in odhod kombija ne uskladita, 
za prevoz poskrbijo sami starši. 
Gospod ravnatelj je povedal, da se dogovarja z avtobusnim prevoznikom, da bo avtobus Kotlje-
Ravne ob 7.25 otroke pripeljal na Javornik. 
 



  

4. SKLEP Svet staršev Osnovne šole Koroški jeklarji protestira proti odločitvi občine, da ne 
zagotavljajo prevozov otrok, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet. Ravnatelj naj od občine 
pridobi pisni odgovor v zvezi s tem. 

 
5. SKLEP: Člani Sveta staršev so potrdili in sprejeli Letni delovni načrt in publikacijo za šolsko leto 
2018/2019.      
 
K točki 4.) Uredba GDPR in Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov. 
 
Ravnatelj je člane Sveta staršev Osnovne šole Koroški jeklarji seznanil z uredbo GDPR in 
Pravilnikom o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov ter predstavil pooblaščenca 
za varstvo osebnih podatkov (Primož OBREHT, univ. dipl. prav., Center za pravno pomoč, d. o. 
o.), na katerega se lahko starši obrnejo z vprašanji s področja varovanja osebnih podatkov. 
 
K točki 5.) Sprememba Vzgojnega načrta in Priloge k Pravilom šolskega reda. 
 
Ravnatelj je člane Sveta staršev Osnovne šole Koroški jeklarji seznanil s spremembo Vzgojnega 
načrta in Priloge k Pravilom šolskega reda  v zvezi z uporabo mobilnega telefona v šoli. 
 
6.SKLEP Člani Sveta staršev Osnovne šole Koroški jeklarji soglašajo s spremembo Vzgojnega 
načrta in Priloge k Pravilom šolskega reda. 
 
K točki 6.) Izvolitev drugega podpredsednika Sveta staršev 
 
7. SKLEP Člani Sveta staršev Osnovne šole Koroški jeklarji so Anito Skobir, predstavnico staršev 
s Podružnice Kotlje, soglasno izvolil za podpredsednico Sveta staršev. 
 
K točki 7.) Razno 
 
Predstavnik staršev so izpostavil vprašanja: 
-Zakaj prvi in zadnji šolski dan ni kosila?  
Ravnatelj je povedal, da prvi dan ni kosila iz objektivnega razloga – starši otrok na kosilo namreč 
še niso prijavili, večina jih niti ne ostane v varstvu, temveč odidejo domov in samo ugibali bi 
lahko, za koliko otrok naj se kosilo pripravi, kar pa bi lahko vodilo v nepotrebne stroške. Zadnji 
dan sta otrokom na voljo dve malici, tako da tudi otroci, ki ostanejo v šoli po pouku, niso nikoli 
lačni. Stalna praksa je, da je nedotaknjena malica, ki ostane, otrokom na voljo tudi v podaljšanem 
bivanju. Tudi v kuhinji se vedno najde kaj, kar poteši lakoto otrok, ki ostanejo v šoli dlje časa.  
 
-Zakaj morajo učenci od 2. do 5. razreda prvi dan s seboj prinesti vse zvezke ter delovne zvezke? 
Torbe so občutno pretežke. Predlagajo, da v bodoče prinašajo zvezke ter delovne zvezke po 
urniku. 
 
-Zakaj imajo osmošolci šolo v naravi v mesecu februarju? Skrbijo jih vremenske razmere.  
Ravnatelj je povedal, da datume za CŠOD šola le predlaga, odločitev o tem, kateri termin nam 
ponudijo, pa je v rokah organizatorja.  
 
-Zakaj se datum šole v naravi četrtošolcev pokriva z datumom valete? 
Ravnatelj je starše, ki bi imeli zaradi tega težave, povabil na razgovor, da skupaj poiščejo rešitev.  
 



  

-Kako pridobijo geslo za prijavo oz. odjavo kosila preko elektronske pošte? 
Ravnatelj je povedal, da bodo vse potrebno starši izvedeli, ko prejmejo položnico za plačilo 
stroškov. 

 
ZAKLJUČKI: 

1. Na seji Sveta staršev so sprejeli 7 sklepov.       
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 staršev,  
- Letno pedagoško poročilo za šol. leto 2017/2018,  
- Letni delovni načrt za šol. leto 2018/2019, 
- Predlog spremembe Vzgojnega načrta, 
- Predlog spremembe Priloge k Pravilom šolskega reda. 
 

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


