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ZAPISNIK 

 

5. seje Sveta staršev Osnovne šole Koroški jeklarji, ki je bila v torek, 27. 9. 2022, ob 17.00 v 

glasbeni učilnici. 

 

Navzočnost 

 Prisotni  

  

Člani Sveta staršev  Tilen Rotovnik, Tjaša Marchiotti, Andreja Šapek, Metka Pešl Šater, 

Anja Benko, Vanja Vravnik, Janja Širnik, Saša Jelen, Sabina Hovnik, 

Maja Hudopisk, Tatjana Kamenik, Jasmina Germadnik Kos, Sabina 

Krajinič Ložinšek, Mateja Verdinek Žigon, Anja Marinč, Damjana 

Krauberger Mikolič, Milena Haramija, Rok Kotnik 

Opravičeno odsotni 

člani (člani Sveta 

zavoda)   

Darinka Kališnik, Tanja Jernej, Lucija Potočnik   

Odsotni (člani Sveta 

zavoda) 

Nataša Pustoslemšek, Tanja Martič,  Simona Šumnik, Borut Iršič, 

Lucija Mlekuš 

Opravičeno odsotni  

nečlani 

/ 

Ostali navzoči  Aljaž Banko, Katja Krivec, Nina Ošlovnik 

Zapisnik pisal Nina Ošlovnik  

 

Podpisani seznam prisotnih članov Sveta staršev je priloga zapisniku v arhivu šole. 

Sejo Sveta staršev je vodila predsednica, ga. Damjana Krauberger Mikolič.  

 

 

DNEVNI RED: 

Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji. 

2. Letno pedagoško poročilo 2021/2022 (g. Aljaž Banko, ravnatelj). 

3. Predstavitev Letnega delovnega načrta in publikacije za šolsko leto 2022/2023 (g. Aljaž 

Banko, ravnatelj). 

4. Seznanitev s spremembami Načrta varnih šolskih poti za šolsko leto 2022/2023 (ga. Katja 

Krivec).  

5. Članstvo v Svetu zavoda-1 član.  

6. Razno. 

 

 

 



  

K točki 1.) Pregled in potrditev zadnjega zapisnika seje Sveta staršev  

 

Predsednica Sveta staršev je pozdravila navzoče člane Sveta  in povzela sprejete sklepe iz zapisnika 

prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.  Predstavila je tudi dnevni red tekoče seje. 

 

1. SKLEP: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik zadnje seje, ki je bila 24. 5. 2022. 

 

2. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli tudi dnevni red tekoče seje.  

 

 

K točki 2.)  Letno pedagoško poročilo 2021/2022  (g. Aljaž Banko, ravnatelj). 

 

G. Aljaž Banko je predstavil Letno pedagoško poročilo 2021/2022. 

Ravnatelj je predstavil investicije in popravila v lanskem šolskem letu, ki so navedena tudi v 

Letnem pedagoškem poročilu.  

Ravnatelj je predstavil tudi pedagoško delo v lanskem šolskem letu. 

V lanskem šolskem letu ni bilo nove zaposlitve preko javnih del. 

 

Zaradi korone niso bile izvedene vse dejavnosti, tudi zaradi avtobusnih prevozov, ker je zelo težko 

dobiti prevoz za različne dejavnosti, ki se na šoli izvajajo. Ravnatelj opozori na dvig cen prevozov, 

zaradi česar bodo tudi stroški dejavnosti v tem šolskem letu višji. 

 

Učiteljica Katja Krivec je staršem predstavila rezultate nacionalnega preverjanje znanja. V 6. 

razredu učenci vedno opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz matematike, slovenščine in 

angleščine. Iz istih predmetov so nacionalno preverjanje znanja pisali devetošolci. Staršem je 

predstavila rezultate na državni ravni in jim podala rezultate naših učencev.  

Staršem je predstavila tudi analizo, ki so jo opravili učitelji matematike, slovenščine in angleščine, 

kjer so zapisali, kaj bodo prednostne naloge pri njihovem pouku v tem šolskem letu.  

 

Vse šole v naravi so bile v lanskem šolskem letu izvedene.  

Ravnatelj je predstavil številna tekmovanja, ki so bila izvedena, predstavi tudi uspehe učencev. 

Izpostavi tudi vidnejše rezultate na športnih tekmovanjih.  

Ravnatelj predstavi projekte, ki se izvajajo na naši šoli.  

 

Ravnatelj predlaga, da si starši na spletni strani ogledajo letopis, kjer je predstavljeno delo vseh v 

lanskem šolskem letu. 

 

Nadaljnjih vprašanj člani niso zastavljali.  

K točki 3.) Predstavitev Letnega delovnega načrta in publikacije za šolsko leto 2022/2023 (g. 

Aljaž Banko, ravnatelj). 

 

G. Aljaž Banko je predstavil Letni delovni načrt ter publikacijo za šolsko leto 2022/2023. 

Ravnatelj najprej izpostavi težave s kadri in z bolniškimi odsotnostmi v začetku šolskega leta. 

Predstavil je organizacijo pedagoškega in ostalega dela. Pove, da je publikacija za tekoče šolsko 

leto objavljena na spletni strani šole.  

Ravnatelj predstavi projekte, ki se izvajajo na naši šoli.  

 

Ravnatelj izpostavi težave z avtobusnimi prevozniki, saj jih je premalo in so prezasedeni.  

Ker se je pojavila težava z nekaterimi linijami, prevoznik Nomago ne more sam od sebe vzpostaviti 

nove linije oz. novega postajališča. Zato morajo nekateri učenci po končani 7. uri iti na avtobusno 

postajo pri zdravstvenem domu.  



  

 

Ravnatelj staršem predstavi teden dejavnosti v marcu (20. 3. do 24. 3.), ko ne bo klasičnega pouka 

in ne bo ocenjevanj znanja. 

 

Nadaljnjih vprašanj člani niso zastavljali.  

 

 

 

K točki 4.) Seznanitev s spremembami Načrta varnih šolskih poti za šolsko leto 2022/2023 (ga. 

Katja Krivec).  

 

Katja Krivec je predstavila Načrt varnih šolskih poti in spremembe v prometu na širšem območju 

šole.  

Omeni, da so na pešpoti proti kulturnemu centru postavili stebričke, da se avti tam več ne vozijo. S 

strani staršev je bil podan predlog, da bi se prehodi za pešce še dodatno označili.  

 

K točki 5.) Članstvo v Svetu zavoda - 1 član.  

 

Gospa predsednica je člane Sveta staršev obvestila, da morajo namesto dosedanje članice v Svetu 

zavoda, ge. Ines Gerold, v Svet zavoda izbrati starša iz podružnice Kotlje.  

Člani Sveta staršev so podali predlog, da bi bila predstavnica v Svetu zavoda ga. Anja Benko.  

Ga. Benko se je s kandidaturo strinjala. Predlog so člani soglasno podprli. Ob tem je ga. Anja 

Benko postala tudi podpredsednica Sveta staršev.  

 

 

3. SKLEP: Svet staršev je soglasno potrdil go. Anjo Benko za predstavnico staršev v Svetu 

zavoda za obdobje mandata do leta 2025 in hkrati za podpredsednico Sveta staršev. 

 

 

K točki 6.) Razno.  

 

Pod točko razno je ravnatelj odgovarjal na vprašanja staršev, ki so jih predhodno poslali na šolski 

elektronski naslov.  

Starši so na ravnatelja naslovili vprašanja glede vstopa v šolo oz. zaprte šole. Ravnatelj odgovarja, 

da šola ni zaprta, vsak lahko vstopi pri glavnem vhodu, kjer je domofon. Šola je zaprta zaradi 

varnosti otrok, saj s tem nepooblaščenim osebam preprečimo vstop v šolo.  Učence pa v primeru 

slabega ali mrzlega vremena dežurni učitelj vedno prej spusti v šolo.  

 

Starši 7. b razreda so na ravnatelja naslovili vprašanje glede uporabe mobilnih telefon oz. kako na 

šoli ukrepamo, ko ga učenec uporablja kljub prepovedi. Ravnatelj odgovarja, da po zakonu telefona 

učencu ne moremo odvzeti, ga pa opozorimo. Če se kršitev ponavlja, so obveščeni tudi starši.  

Starši so predlagali, da bi imeli v učilnici polico, kamor bi učenci ob začetku ure oddali telefone in 

jih po končani uri vzeli s seboj.  

 

Starše je zanimalo, če bi lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov podpisali le enkrat, ob 

začetku šolanja in bi veljalo vseh devet let. Gospod ravnatelj odgovori, da to ni izvedljivo in da je 

treba soglasje podpisati vsako šolsko leto sproti.  

 

Ga. Anja Benko je izpostavila ure interesne dejavnosti na podružnici Kotlje, saj je ponudba le-teh 

precej manjša kot na šoli. Ravnatelj odgovarja, da je situacija na podružnici drugačna, da je na voljo 



  

samo 8 ur interesnih dejavnosti, od tega sta dve za otroški pevski zbor. Tako za ostale interesne 

dejavnosti ostaja 6 ur.  

 

Ravnatelj staršem pove, da se je z razredniki pogovoril glede teže šolskih torb, ti pa so se na 

razrednih urah o prinašanju ustreznih šolskih potrebščin pogovorili z učenci.  

 

Ravnatelj je odgovarjal na vprašanja glede objave fotografij, ker določeni starši ne želijo objavljanja 

fotografij svojih otrok. Ravnatelj odgovarja, da otroci staršev, ki nimajo nič proti objavi fotografij, 

zaradi tega niso prikrajšani.  

 

Go. Verdinek Žigon je zanimalo, če se z našimi učenci pogovarjamo o »fugah« in elektronskih 

cigaretah. Starše je zanimalo, kako smo v lanskem šolskem letu rešili preprodajo in uporabo 

elektronskih cigaret na šoli.  

Šolska svetovalna delavka, ga. Tanja Naveršnik, odgovarja:  

»Neposredno po tem, ko smo bili obveščeni o preprodaji in uporabi elektronskih cigaret med 

devetošolci, smo se obrnili na Policijsko postajo Ravne s prošnjo za sodelovanje. Vzeli so si en dan 

za preučitev zadeve in nas nato seznanili, da ne gre za kaznivo dejanje, ampak prekršek. Svetovali 

so nam, da sledimo svojim internim dokumentom – Vzgojnemu načrtu in Pravilom šolskega reda. 

Uporaba tobačnih izdelkov med mladoletnimi je zakonsko prepovedana in tudi v vzgojnem načrtu 

šole je jasno napisano, da je kršitev: 'kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali 

uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k temu dejanju v 

času pouka in drugih organiziranih oblik vzgojno-izobraževalne dejavnosti, prisotnost pod vplivom 

omenjenih sredstev. 

Na šoli smo takoj sprožili določene aktivnosti. Z učenci tretje triade smo opravili pogovore ter 

omejili nekatere ugodnosti med odmori za čas, dokler stvari ne pridemo do dna. Problematiki smo 

namenili razredne ure po oddelkih, z učenci smo se podrobneje pogovorili o učinkih uporabe 

elektronskih cigaret. Vse starše učencev od vključno šestega razreda smo o zadevi obvestili preko 

eAsistenta in izrazili  prošnjo, da se s svojim otroki pogovorijo glede problematike in nas podprejo 

v prizadevanju, da učencem predstavimo vsakršno obliko uporabe psihoaktivnih sredstev kot 

nezdravo in škodljivo.« 

 

Nadaljnjih vprašanj ni bilo.  

 

Pod to točko se je seja zaključila ob 18.25.  

 

ZAKLJUČKI: 

 

1. Na seji Sveta staršev so sprejeli tri 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. 

 

 

Številka: 900-1/2022-7 

  

 

 

       Zapisnik pisala:                                                                               Predsednica Sveta staršev 

       Nina Ošlovnik                                                                                 Damjana Krauberger Mikolič            

  


