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ZAPISNIK 

 
4. seje Sveta  staršev Osnovne šole Koroški jeklarji, ki je bila v torek 24. 5. 2022, 

 ob 18.00 v zeleni dvorani. 
 

Navzočnost 

 Prisotni  
  

Člani Sveta šole  Andreja Šapek, Zala Grobelnik, Vanja Vravnik, Janja Širnik, Sabina 
Hovnik, Ines Gerold, Borut Iršič, Lucija Potočnik, Sabina Krajinič 
Lozinšek, Anja Uršej Marinč, Matej Skerlovnik, Tanja Planinšec, Nevenka 
Janežič, Damjana Krauberger Mikolič 

Opravičeno odsotni 
člani    

Jasmina Germadnik Kos, Tanja Jernej  

Odsotni (člani Sveta 
staršev) 

Marko Valant, Tanja Martic, Saša Jelen, Simona Šumnik, Vesna Pučl 
Slemenik, Lucija Mlekuš, Rok Kotnik, Janja Saberčnik 

Ostali navzoči  ravnatelj Aljaž Banko, skrbnica učbeniškega sklada Jasmina Pečovnik, 
predsednica upravnega odbora šolskega sklada Milena Haramija 

Zapisnik pisala Jasmina Pečovnik, učiteljica 

 
Podpisani seznam prisotnih članov Sveta staršev je priloga zapisniku v arhivu šole. 
 
Sejo Sveta staršev je vodila predsednica, ga. Damjana Krauberger Mikolič.  
  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 
2. Delovni zvezki in učna gradiva za šolsko leto 2022/2023. 
3. Predstavitev poslovanja Šolskega sklada za šolsko leto 2022/2023. 
4. Razno. 

 
K točki 1.) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 
 
Predsednica Sveta staršev je ugotovila sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih 14 od 25 članov. 
Prisotnim je v potrditev predlagala dnevni red. Ta je bil soglasno sprejet. 
 



  

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.  
 

 
K točki 2.) Delovni zvezki in učna gradiva za šolsko leto 2022/2023. 
 
Ena od obeh skrbnic učbeniškega sklada, Jasmina Pečovnik, je prisotnim članom predstavila 
nabavne cene delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv, ki so jih učitelji izbrali za delo v 
naslednjem šolskem letu. Po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov mora namreč ravnatelj 
najkasneje do 1. junija pridobiti soglasje sveta staršev k nabavni ceni učnih gradiv. 
 
3. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili nabavne cene delovnih zvezkov in ostalih učnih 
gradiv za šolsko leto 2022/2023.  
 
 
K točki 3.) Predstavitev poslovanja Šolskega sklada za šolsko leto 2022/2023. 
 
Predsednica upravnega odbora šolskega sklada je spregovorila o možnosti namenitve dela 
dohodnine v šolski sklad. Povedala je, da je obvestilo staršem v pripravi, del tega bo tudi obrazec 
za odstop dela dohodnine v korist Šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji. Dodala je, da bodo učenci 
prvi šolski dan dobili to obvestilo, starši pa bodo o tem obveščeni tudi na roditeljskih sestankih 
v septembru. Člane sveta staršev je prosila, da to idejo na sestankih podprejo. Obvestilo bo 
objavljeno tudi na šolski spletni strani. 
 
4. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli pobudo predsednice upravnega odbora 
šolskega sklada. 
 
 
K točki 3.) Razno 
 
-Teža šolskih torbic 
Starši so izrazili zaskrbljenost zaradi teže šolskih torb. Zanima jih, ali lahko otroci gradivo, ki ga 
doma ne potrebujejo, puščajo v šoli. Ravnatelj je odgovoril, da se tako tudi dogaja, bo pa še 
natančneje preveril pri učiteljih, ali ravnajo drugače in zakaj. 

 
- Učbenik za naravoslovje  
Starše moti, da učiteljica učencem govori, da je učbenik za naravoslovje neuporaben, saj s tem 
otroke odvrne, da bi gradivo uporabljal doma. Nekateri učenci se namreč prav s pomočjo teh 
učbenikov uspešno pripravijo na preverjanje in ocenjevanje. Ravnatelj se bo o tem pogovoril z 
učiteljico.  

 
-Obsežni delovni zvezki 
Delovni zvezki so obsežni in zdi se, da je včasih namen uporabe predvsem ta, da so rešene vse 
naloge. 
Ravnatelj je odgovoril, da se je v času njegovega ravnateljevanja že zmanjšali število delovnih 
zvezkov za posamezni razred, teži pa k temu, da bi bilo teh gradiv še manj. Dodal je še, da vidi 



  

problem tudi v tem, da je osnovna šola obvezna, stroški pa so velikokrat visoki za starše, namesto 
da bi za to poskrbela država. 

 
-Dnevi dejavnosti 
Starše je zanimalo, ali je v načrtu prevetritev dni dejavnosti, predvsem lokacij, saj se te 
ponavljajo. Ravnatelj je odgovoril, da se to bo zgodilo, saj je prav, da otroci v devetih letih šolanja 
obiščejo vse slovenske pokrajine. Verjame, da bodo učitelji dojemljivi za programe različnih 
ponudnikov z različnih koncev Slovenije, in bodo spremembe vidne že v naslednjem šolskem 
letu. 
Starše je zanimalo še, koliko dni dejavnosti bo sploh realiziranih, glede na situacijo, v kateri smo 
bili še dobršen del tega šolskega leta. Ravnatelj je povedal, da vsi, saj so bili že načrtovani tako, 
da se lahko izvedejo v vsakem primeru. Glede nočitve prvošolcev je povedal, da se bo pozanimal, 
kako in kaj, vendar tudi če se to ne realizira, z vidika šole ni problem, saj gre za nadstandard. 

 
-Šolska prehrana 
Starše je zanimalo, kdo sestavlja jedilnike za kosila; dodali so še, da tega podatka niso zasledili 
na šolski spletni strani. Ravnatelj je povedal, da so osnova za naše jedilniki NIJZ-ja, ki so 
oblikovani v skladu s smernicami za zdravo in uravnoteženo prehrano. Podatek o tem, kdo 
sestavlja jedilnike, bo, če še ni, objavljen. 
 
-Zaklepanje šole 
Starši so povedali, da so pri glavnem vhodu opazili domofon in vprašali, ali to pomeni, da bodo 
vrata šole ostala zaklenjena. Ravnatelj je povedal, da je zdravstvena situacija sicer boljša, se je 
pa v času epidemije zaprtje šole izkazalo kot dobra rešitev, saj osebe, ki so vstopale v šolo prej, 
in bi lahko ogrožale učence in zaposlene, zdaj prostega vstopa vanjo nimajo. Učenci pa ne bodo 
več dežurali, saj so tudi oni s tem izpostavljeni morebitni nevarnosti. Šola bo torej ostala 
zaklenjena. 
 
-Število ocen pri matematiki 
Osmošolci imajo menda kljub priporočilu o zmanjšanju števila ocen zaradi posebnih razmer tudi 
že po 6 ocen iz prvega ocenjevalnega obdobja. Predstavnico staršev osmega razreda je zanimalo, 
zakaj tako in ali je res treba otroke vseskozi izpostavljati stresu. Ravnatelj je povedal, da se tega 
priporočila držimo, bo pa vsekakor preveril, kako je s tem pri matematiki. 
 
-SLOfit 
Starši so postavili vprašanje, ali smo kot šola vključeni v SLOfit (športnovzgojni karton) oz. ali o 
tem razmišljamo. Ravnatelj je povedal, da so pogovori s športnimi pedagogi v zvezi s tem v teku, 
se pa kot šola zavzemamo predvsem za  več športnega udejstvovanja in gibanja otrok, zato se s 
pristojnimi pogovarjamo o dodatni uri športa na dan v okviru pouka. 
 
-Šolska inšpekcija 
Starše je zanimalo, kako je z obiski šolske inšpekcije. Ravnatelj je povedal, da nas redno 
obiskujejo inšpektorji za različna področja, doslej pa večjih nepravilnosti ni bilo. 
 
-Pohvala 
Gospa Janja Širnik, predstavnica staršev s podružnice, je pohvalila delo kolektiva Podružnice 
Kotlje, zahvalila se jim je za ves trud in motivacijo, ki so jo nudili učencem in staršem ves ta čas, 
ko so bile razmere zaradi stanja na področju zdravja tako negotove. 
 



  

-Projekti 
Predsednico sveta staršev je zanimalo, v katerih pomembnejših projektih šola sodeluje. 
Ravnatelj je povedal, da se ravno zaključujeta dva  projekta, v katera smo bili vključeni (SKUM in 
POGUM), da pa velja v prihodnje dobro premisliti, kakšno korist od vključevanja v take projekte 
imamo, in se šele potem odločiti. Vsi namreč zahtevajo veliko administrativnega dela. Sicer pa 
teče več manjših projektov, nekateri v okviru šole, prek nekaterih pa se povezujemo z zunanjimi 
institucijami.  Eden pomembnejših, ki se zaključi avgusta prihodnje leto, je razvojna naloga 
Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje; teče v sodelovanju z Zavodom za šolstvo Republike 
Slovenije. Gre za projekt, skozi katerega učitelji uvajajo nov način poučevanja. 
 
 
 

 
 
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 šole,  
- cene delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023. 
 
 

 
            Zapisnik pisala:                                                                  Predsednica Sveta staršev 
            Jasmina Pečovnik                                                                  Damjana Krauberger Mikolič    

 


