
 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

12. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 31. 5. 2016, ob 18.00 v zeleni dvorani šole. 
 

Navzočnost 
Prisotni člani Sveta 

staršev  

Tina Nabernik, Damjana Krauberger Mikolič, Anita Mežnar, 

Veronika Valentar, Vanda Cifer, Andreja Tarkuš, Helena Bezjak 

Burjak, Marko Valant, Nataša Fink, Katarina Valentar, Maja 

Blatnik Gorenšek, Dean Kordež, Tomaž Filip, Nataša Kamnik, 

Vesna Pevec, Darja Nabernik, Vesna Rebernik Jamnik.      

Opravičili so se (člani 

Sveta staršev) 

/ 

Odsotni (člani Sveta 

staršev) 

Vesna Pučl Slemenik, Timotej Žohar, Peter Mlekuš, Anja 

Hribernik, Mateja Hovnik, Majda Paar. 

Ostali navzoči  Ravnatelj Aljaž Banko, knjižničarki ga. Dragica Kolar in ga. 

Jasmina Pečovnik, učiteljica Simona Lečnik Šrot.  

Zapisnik pisala Mateja Kotnik, poslovna sekretarka 

 

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

 

Na sejo Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji je bil vabljen ravnatelj, gospod Aljaž Banko, 

knjižničarki ga. Dragica Kolar in ga. Jasmina Pečovnik ter učitelji.     

Sejo Sveta staršev je vodila predsednica ga. Vesna Pevec.  

 

 

DNEVNI RED: 

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

2. Delovni zvezki in učna gradiva za šolsko leto 2016/17.  

3. Razno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K točki 1.) Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev.   



 

 

 

 

 

 

1. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in potrdili vrstni red dnevnega reda.   

 

2. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in potrdili zapisnik zadnje seje Sveta staršev, ki je 

bila 15. 3. 2016.  

 

 
 K točki 2.) Delovni zvezki in učna gradiva za šolsko leto 2016/17.  

 

Knjižničarka šole Jasmina Pečovnik je predstavila izbor in informativne cene  delovnih zvezkov in 

učnih gradiv za šolsko leto 2015/16. Učiteljica Simona Lečnik Šrot je obrazložila, da so se 

učiteljice v 4. in 5. razredu zaradi dejstva, da bolj ustrezajo učnemu načrtu kot dosedanji, v 

šolskem letu 2016/17 odločile za komplet delovnih zvezkov s priročnikom in delovnim gradivom 

za naravoslovje in tehniko ter prilogami.  

Informativne cene delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2016/17 so priloga zapisniku v 

arhivu šole.   

 

3. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in potrdili izbor in informativne cene delovnih zvezkov 

in učnih gradiv za šolsko leto 2016/17.   

 

Vprašanje članice Sveta staršev: Ali je plačilo delovnih zvezkov in učnih gradiv za starše 

sprejemljivo, glede na to, da so zneski za nekatere razrede kar visoki? 

 

Ravnatelj je povedal, da v kolikor starši ne zmorejo nakupa delovnih zvezkov in učnih gradiv, naj 

se s prošnjo za pomoč pri nakupu obrnejo na šolski sklad OŠ Koroški jeklarji. 

 

Član Sveta staršev je ponovno opozoril na težo šolskih torb.  

 

Vprašanje članice Sveta staršev: Zakaj uporabljajo učenci v višjih razredih pri predmetu 

slovenščina samostojne delovne zvezke in ne učbenika, saj v delovnih zvezkih ni razlage snovi kot 

v učbenikih? Delovni zvezki naj bi bili nepopolno rešeni oziroma premalo uporabljeni, poleg tega 

pa učenci rešujejo tudi delovne liste. 

 

Vprašanje v zvezi z izborom samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino bo posredovano 

učiteljicam slovenščine, ravnatelj pa je starše pozval, naj preverijo, ali so delovni zvezki dejansko 

nerešeni in mu to sporočijo.  

 

 

K točki 3) Razno.  

 

Pod to točko se je seja Sveta staršev zaključila.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČKI: 

1. Na seji Sveta staršev smo sprejeli  3 sklepe.  

2. Zapisnik dobijo v vednost člani Sveta staršev, Občina Ravne na Koroškem, objavi pa se 

tudi na oglasnih deskah v šoli.  

3. Priloženo gradivo: 

-seznam prisotnih na seji Sveta staršev, 

-Informativne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2016/17.   

 

  

Gradivo je priloga zapisniku v arhivu Sveta staršev.  

 

 

           Zapisnik pisala       Predsednica Sveta staršev 

           Mateja Kotnik        Vesna Pevec  

 

Številka: 900-2/2016-6 


