Osnovna šola Koroški jeklarji
Javornik 35
2390 Ravne na Koroškem
T: 02 821 54 53
F: 02 822 02 08
E: o-kojeravne.mb@guest.arnes.si
I: http://koroskijeklarji.mojasola.si

Podružnica Kotlje
T: 02 821 54 50, 02 821 54 51

ZAPISNIK
3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koroški jeklarji, ki je bila v četrtek, 24. 2. 2022, ob 17.00 uri.
Seja je potekala preko videokonferenčnega sistema ZOOM. Povezavo smo članom oziroma
njihovim namestnikom poslali na njihove elektronske naslove.
Navzočnost
Prisotni
Člani Sveta staršev

Opravičeno odsotni
člani (člani Sveta
zavoda)
Odsotni (člani Sveta
zavoda)
Opravičeno odsotni
nečlani
Ostali navzoči
Zapisnik pisal

Zala Grobelnik, Metka Pešl Šater, Brigita Rataj, Saša Jelen, Sabina
Hovnik, Jasmina Germadnik Kos, Ines Gerold, Tanja Jernej, Borut
Iršič, Lucija Potočnik, Tina Delalut Smrtnik, Matej Skerlovnik, Neda
Hudopisk, Rok Kotnik, Tanja Planinšec, Janja Saberčnik, Nevenka
Janežič, Damjana Krauberger Mikolič, Darinka Kališnik
Janja Širnik, Sabina Krajinič Lozinšek, Anja Uršej Marinč, Andeja
Šapek, Lucija Mlekuš
Tanja Martic, Simona Šumnik, Vesna Pučl Slemenik, Lucija Mlekuš
/
Milena Haramija, Nina Ošlovnik, Aljaž Banko
Nina Ošlovnik

Seznam prisotnih članov Sveta staršev na videokonferenci je priloga zapisniku v arhivu šole.
Sejo Sveta staršev je vodila predsednica, ga. Damjana Krauberger Mikolič.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje, korespondenčne seje Sveta staršev
OŠ Koroški jeklarji.
2. Analiza učnega uspeha za prvo ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2021/2022 (ravnatelj
šole).
3. Poslovanje šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji v koledarskem letu 2021 (ga. Milena
Haramija).
4. Izvolitev in potrditev predstavnikov staršev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Koroški
jeklarji.
5. Potrditev predlaganih predstavnikov šole v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Koroški
jeklarji.
6. Razno.

K točki 1.) Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje, korespondenčne seje Sveta
staršev.
Predsednica Sveta je povzela sprejete sklepe iz zapisnika prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.
1. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli dnevni red tekoče seje.
2. SKLEP: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik zadnje seje, ki je bila 28. 9. 2021.
K točki 2.) Analiza učnega uspeha za prvo ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2021/2022.
Gospod ravnatelj, Aljaž Banko, je predstavil analizo učnega uspeha za prvo ocenjevalno obdobje v
tem šolskem letu. Opozoril je, da učnega uspeha ni več.
Nekaj je učencev z negativnimi ocenami. Na učiteljskih zborih smo se dogovorili, kako in kdaj
bodo te ocene popravili.
Štirje učenci so se šolali na domu od začetka šolskega leta, še trije pa so se šolali od doma zaradi
ukrepov (samotestiranje). Trenutno se od doma šolata še dva učenca, ki bosta opravljala razredne
izpite proti koncu šolskega leta.
Gospo Brigito Rataj je zanimalo, če je šolanje na daljavo pustilo posledice pri učencih.
Gospod Banko odgovarja, da se bo dolgoročno bolj pokazalo, kaj so zamudili. Učence
obravnavamo individualno in se trudimo, da bodo vsi dosegli zahtevane cilje.
Ravnatelj ocenjuje, da je šolanje na daljavo le izhod v sili. Zagotovo je za učence bolje, da se učijo
v šoli, kjer se spremlja tudi njihov napredek.
K točki 3.) Poslovanje šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji v koledarskem letu 2021.
Gospa Milena Haramija je predstavila poročilo delovanja šolskega sklada, v katerem je podrobneje
navedla finančne prihodke ter odhodke šolskega sklada v letu 2021. Staršem je predstavila prenovo
Pravil šolskega sklada, saj lahko vsak posameznik del dohodnine nameni šolskemu skladu in v letu
2022 se lahko šolski sklad financira tudi iz tega naslova.
V letu 2021 zaradi razmer niso mogli na šoli organizirati novoletnega bazarja v takšni obliki kot
prejšnja leta.
Predstavila je finančni načrt za leto 2022. Prispevek staršev za šolski sklad ostaja 15 €.
Nadaljnjih vprašanj člani sveta niso postavljali.
K točki 4.) Izvolitev in potrditev predstavnikov staršev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ
Koroški jeklarji.
Gospa predsednica je povedala, da mora Svet staršev predlagati štiri člane izmed staršev v Upravni
odbor šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji.
Dosedanje članice, Milena Haramija, Nevenka Janežič in Anja Uršej Marinč ostajajo članice
Upravnega odbora šolskega sklada še naslednji mandat. Po elektronski pošti je prišel en predlog za
novega člana v Upravni odbor sklada. Gospa predsednica je predlagala, da bi bil član šolskega
sklada starš iz Kotelj, a odziva ni bilo.
Predsednica je dala na glasovanje predlog, da bi bila članica Upravnega odbora šolskega sklada
gospa Metka Pešl Šater.
3. SKLEP: Člani Sveta staršev so gospo Metko Pešl Šater soglasno potrdili za predstavnico staršev
v Upravnem odboru šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji, prav tako tudi Mileno Haramija, Nevenko

Janežič in Anjo Uršej Marinč. Mandat traja štiri leta.
K točki 5.) Potrditev predlaganih predstavnikov šole v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ
Koroški jeklarji.
Svet staršev je moral potrditi še predstavnike šole v Upravni odbor šolskega sklada. Gospa
predsednica je predstavila imena, to so Jasmina Pečovnik, Simona Auprih in Vesna Junger.
4. SKLEP: Člani Sveta staršev so tri predstavnice šole, in sicer Jasmino Pečovnik, Simono Auprih
in Vesno Junger potrdili v Upravni odbor šolskega sklada. Mandat traja štiri leta.
K točki 6.) Razno.
Gospod ravnatelj je odgovoril na vprašanje glede varnih šolskih poti, predvsem pri vhodu pri 1.
razredih. Tam bi radi uredili nadstrešek, a ker se letos gradi nov vrtec, bo občina veliko sredstev
namenila tej gradnji, zato ravnatelj pove, da je vse odvisno od sredstev, ki nam jih bo občina letos
namenila. Pri vhodu pri najmlajših je vedno več prometa, zato se trudijo, da bi cesto zaradi varnosti
otrok zaprli za promet.
Prav tako je ravnatelj pojasnil, da se na šoli trudijo za dobro otrok, saj so posodobili več učilnic zamenjali so stole, klopi in pohištvo. Kar je nujno, se sproti ureja.
Eden izmed staršev je opozoril, da so otroci po košarkarskem treningu prepuščeni sami sebi, saj
trener gre, preden pridejo starši po svoje otroke. Ravnatelj je predlagal, da naj starši naprej
kontaktirajo predstavnike Košarkarskega kluba Dravograd in jim povedo za to težavo. Če ne bodo
uspešni, naj to sporočijo ravnatelju in bo on informacijo posredoval naprej in težavo poskušal
urediti.
Seja se je zaključila ob 17.45.
ZAKLJUČKI:
1. Na seji Sveta staršev so sprejeli štiri 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 staršev,
- obvestilo predsednice Sveta staršev (Upravni odbor šolskega sklada),
- Poročilo o poslovanju šolskega sklada v koledarskem letu 2021.
Številka: 900-2/2022-3

Zapisnik pisala:
Nina Ošlovnik

Predsednica Sveta staršev
Damjana Krauberger Mikolič

