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Številka: 900-2/2023-3 
 

ZAPISNIK 
 

6. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 28. 2. 2023, ob 17.00 v zeleni dvorani šole. 
 

Navzočnost 

Prisotni člani Sveta 
staršev 
 

Suzana Lebar, Andreja Šapek, Metka Pešl Šater, Sabina Hovnik, Darinka 
Kališnik, Maja Kadiš, Tanja Jernej, Lucija Potočnik, Tina Delalut Smrtnik, 
Mateja Verdinek Žigon, Milena Haramija, Rok Kotnik, Tatjana Kamenik, 
Damjana Krauberger Mikolič  

Opravičili so se (člani 
Sveta staršev) 

Anja Benko, Vanja Vravnik, Janja Sirnik, Saša Jelen, Jasmina Germadnik 
Kos, Sabina Krajinić Ložinšek   

Odsotni (člani Sveta 
staršev) 

Tjaša Marchiotti, Nataša Pustoslemšek, Tanja Martič, Simona Šumnik, 
Borut Iršič, Anja Marinč, Lucija Mlekuš 

Ostali navzoči  Aljaž Banko, ravnatelj 

Zapisnik pisala Mateja Kotnik, poslovna sekretarka 

 
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 dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji. 
2. Analiza pedagoškega dela v prvem ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2022/2023 

(ravnatelj šole).  
3. Poslovanje šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji v koledarskem letu 2022 (ga. Milena Haramija).  
4. Razno.  

 
 
K točki 1.) Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Koroški 
jeklarji. 
 
Gospa Damjana Krauberger Mikolič je prisotne pozdravila in jim 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, ki je bila 

27. 9. 2022.  
  

K točki 2.) Analiza pedagoškega dela v prvem ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 
2022/2023.  
 
Gospod ravnatelj Aljaž Banko, je predstavil analizo pedagoškega dela v prvem ocenjevalnem 
obdobju v šolskem letu 2022/2023. Povedal je, da se učni uspeh ne določa več in da je vedno 
več učencev z odločbami o usmeritvi. Povedal je tudi, da učitelji opažajo, da je nivo znanja nižji. 
Dogovarjajo se, kako nadoknaditi manjkajoče znanje. Na šoli so dodatno zaposlene strokovne 
delavke, ki učencem nudijo pomoč. Če ima učenec težave, naj starši o tem obvestijo razrednika.   
 
K točki 3.) Poslovanje šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji v koledarskem letu 2022.  
 
Gospa Milena Haramija, predsednica Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji,  je 
predstavila poročilo delovanja šolskega sklada za koledarsko leto 2022, v katerem je podrobneje 
navedla prihodke ter odhodke.   
Predstavila je finančni načrt in načrt porabe sredstev za leto 2023 in povedala, da bo prispevek 
staršev ostal enak kot že nekaj let zapored, to je 15 evrov. Povedala je tudi, da so dobrodošli 
predlogi za pridobivanje in porabo sredstev sklada.   
 
Predlog: Članica Sveta staršev predlaga nakup stoječih miz.     
 
K točki 4.) Razno. 
 
S strani staršev smo prejeli nekaj vprašanj, pobud in predlogov.      
 
-Organiziranje šahovskega krožka v šolskem letu 2023/2024       
Ravnatelj je povedal, da je o tem že razmišljal in se že dogovarja z morebitnimi mentorji.  
 
-Projekt Gibanje otrok med poukom 
Ravnatelj je povedal, da se gibanje med poukom izvaja predvsem v nižjih razredih, manj v višjih.  
Med učenci se bo izvedla anketa in takrat bo znanih več informacij. Na Občino Ravne na 
Koroškem je šola že pred časom dala pobudo za dodatne ure športa.   
 
-Predstavitev izbirnih predmetov za 6. in 7. r v živo, ob koncu 6. razreda 
Predstavitev izbirnih predmetov v živo se je pred časom že izvajala, ukinjena je bila zaradi slabe 
udeležbe. Učenci se z izbirnimi predmeti seznanijo pri učiteljih in z zloženko, v kateri so 
predstavljeni.  
    
-Skupna nabava likovnega materiala   
Konec šolskega leta učenci prejmejo seznam šolskih potrebščin za naslednje leto. Med njimi so 
tudi potrebščine za likovni material, predvsem v nižjih razredih. Starši učencev v višjih razredih, 
ki  imajo pouk v likovni učilnici, plačajo prispevek za likovni pouk na položnici. Zanje material 
nabavi učiteljica likovnega pouka.  
Zaenkrat se je izkazalo, da je tak način za izvedbo likovnega pouka zadovoljiv.      
 
 



  

-Postavitev tabel, kjer bi se objavljali izdelki učencev in obvestila o šolskih dogodkih, pri vhodih 
v šolo 
Ravnatelj je povedal da bomo preverili GDPR-2.  
 
Predlog: Pošiljanje fotografij dejavnosti razreda preko e-asistenta.  
Ravnatelj je povedal, da se bo o predlogu pomenil z učitelji na naslednji učiteljski konferenci.  
 
-Office programi 
Članico sveta zanima ali je mogoč dostop do Office programov za učence.   
Ravnatelj je odgovoril, da je, informacije o tem naj učenci pridobijo pri šolskih računalnikarjih.   
  
-Problem vstopa prvošolčkov v šolo 
Ravnatelj je povedal, da bo preveril vse možnosti in olajšal otrokom vstop v šolo. Način vstopa v 
šolo se zaenkrat ne spreminja.   
 

 
ZAKLJUČKI: 

1. Na seji sta bila sprejeta dva sklepa. 
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,  
- Poročilo šolskega sklada 2022 in načrt za leto 2023.   
 

 
            
Zapisnik pisala:                                     Predsednica Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji 
Mateja Kotnik                                                    Damjana Krauberger Mikolič     
 


