
 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

1. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 6. 6. 2017, ob 18.00 v zeleni dvorani šole. 
 

 

Navzočnost 
Prisotni člani Sveta 

staršev  

Maja Vrčkovnik, Vesna Čurč, Mojca Šavc, Helena Modrej, 

Damjana Krauberger Mikolič, Nina Kotnik, Veronika 

Valentar, Timotej Žohar, Tanja Rečnik, Nataša Libnik, 

Tomaž Filip, Nataša Fink, Katarina Valentar, Maja Blatnik 

Gorenšek, Nataša Kamnik, Neda Hudopisk   

Opravičili so se (člani 

Sveta staršev) 

Tina Nabernik, Vanda Cifer, Dean Kordež, Vesna Pevec  

Odsotni (člani Sveta 

staršev) 

Vesna Pučl Slemenik, Andreja Tarkuš, Anja Hribernik, 

Mateja Hovnik, Darja Nabernik  

Ostali navzoči  Aljaž Banko, ravnatelj, Dragica Kolar, knjižničarka, 

Jasmina Pečovnik, knjižničarka, Nina Ošlovnik, učiteljica 

zgodovine 

Zapisnik pisala Mateja Kotnik, poslovna sekretarka 

 

 

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

 

Prvo sejo Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji je po Poslovniku Sveta staršev vodil ravnatelj Aljaž 

Banko. Na sejo sta bili vabljeni knjižničarki Dragica Kolar in Jasmina Pečovnik ter učiteljica Nina 

Ošlovnik.   

 

 

 

DNEVNI RED: 

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

2. Delovni zvezki in učna gradiva za šolsko leto 2017/2018.  

3. Izvolitev dveh novih članov v odbor Šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji.  

4. Spremembe Načrta varnih šolskih poti za šolsko leto 2016/2017.  

5. 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 14. 2. 2017.   

 

 

K točki 2) Delovni zvezki in učna gradiva za šolsko leto 2017/18.  

 

 

Knjižničarki, ki sta hkrati skrbnici učbeniškega sklada, sta predstavili izbor in informativne 

cene delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2017/18. Učiteljica zgodovine Nina 

Ošlovnik je obrazložila, zakaj se je v sedmem razredu odločila za uporabo samostojnega 

delovnega zvezka. Povedala je, da so bodoči sedmošolci že v letošnjem šolskem letu, v šestem 

razredu, uporabljali samostojni delovni zvezek za zgodovino, ki je učbenik in delovni zvezek 

obenem in otrokom tako ostane v trajno last, z njegovo uporabo pa jim je prihranjeno 

zapisovanje v zvezke in tako jim ostane več časa za spoznavanje zgodovinskih dejstev skozi 

vaje in pogovor. 

 

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

zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2017/18.   

 

 

K točki 3) Izvolitev dveh novih članov v odbor Šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji.  

 

Odbor šolskega sklada na pobudo Alojza Grosa in Urše Jeromelj poziva Svet staršev OŠ Koroški 

jeklarji, da namesto njiju izvoli v odbor dva nova člana.  

 

Predlagana predstavnika staršev v odbor Šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji: 

- Damjana Krauberger Mikolič,  

- Tomaž Filip. 

 

4. SKLEP: Navzoči člani sveta potrjujejo nova člana Sveta staršev v odbor Šolskega sklada 

OŠ Koroški jeklarji in sicer ga. Damjano Krauberger Mikolič in g. Tomaža Filipa. 

 

 

K točki 4) Spremembe Načrta varnih šolskih poti za šolsko leto 2016/2017. 

 

Ravnatelj je člane seznanil s spremembami Načrta varnih šolskih poti za šolsko leto 2016/2017.   

Načrt varnih šolskih poti za šolsko leto 2016/2017 bo objavljen na šolski spletni strani.  

 

 

K točki 5) Razno.  

 



 

 

 

 

 

Ker prisotni člani Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji niso imeli vprašanj, pobud ali predlogov, je 

bila seja zaključena.   

 

 

 

ZAKLJUČKI: 

1. Na seji Sveta staršev smo sprejeli 4. 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, 

-Informativne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/2018, 

-Načrt varnih šolskih poti za šolsko leto 2016/2017.  

 

 

Gradivo je priloga zapisniku v arhivu Sveta staršev.  

 

Številka: 900-2/2017-6 

 

 

           

           Zapisnik pisala 

           Mateja Kotnik 

Ravnatelj OŠ Koroški jeklarji  

 Aljaž Banko  

 

 


