
 

 

 

 

ZAPISNIK 
 

3. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 29. 5. 2018, ob 18.00 v zeleni dvorani šole. 
 

Navzočnost 

Prisotni člani Sveta 
staršev 
 

Zdenka Kerbev, Urška Mlačnik, Milena Haramija, Maja Vrčkovnik, 
Vesna Čurč, Mojca Šavc, Anita Mežnar, Veronika Valentar, Timotej 
Žohar, Vanda Cifer, Tomaž Filip, Nataša Fink, Katarina Valentar, Maja 
Blatnik Gorenšek, Polonca Paškvan 

Opravičili so se (člani 
Sveta staršev) 

Dejan Igerc 

Odsotni (člani Sveta 
staršev) 

Tina Nabernik, Vesna Pučl Slemnik, Tadeja Lužnik, Anja Hribernik, Dean 
Kordež, Neda Hudopisk,  

Ostali navzoči  Dragica Kolar, knjižničarka, Nina Ošlovnik in Janja Spanžel, učiteljici 

Opravičili so se 
(vabljeni na sejo) 

Tatjana Krpač, pomočnica ravnatelja, Jasmina Pečovnik, knjižničarka 

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.  
Po drugi točki dnevnega reda so Dragica Kolar, Nina Ošlovnik in Janja Spanžel zapustile sejo.  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji. 
2. Delovni zvezki in učna gradiva za šolsko leto 2018/2019.  
3. Anonimna protestna nota.  
4. Razno.     

 
 
 
K točki 1.) Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ 
Koroški jeklarji. 
 
 
1. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red sestanka.   

 



 

 

 

 

 

  

Predsednica Sveta staršev, gospa Damjana Krauberger Mikolič, je članom predstavila zapisnik 
2. seje Sveta staršev. Navzoče člane Sveta staršev je seznanila z daljšo odsotnostjo ravnatelja 
šole, gospoda Aljaža Banka, ki je v bolniškem staležu. Povedala je, da ga v času njegove 
odsotnosti nadomešča njegova pomočnica, gospa Tatjana Krpač, ki je svojo odsotnost s seje 
opravičila.    

 
2. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in soglasno potrdili zapisnik 2. seje Sveta staršev, ki je 
bila 26. 9. 2017.   

 
 
K točki 2.) Delovni zvezki in učna gradiva za šolsko leto 2018/2019. 
 
Dragica Kolar, knjižničarka šole, ki je hkrati tudi ena izmed skrbnic učbeniškega sklada je 
predstavila izbor in informativne cene delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 
2018/2019.  
Učiteljica zgodovine Nina Ošlovnik je obrazložila, zakaj se je v osmem razredu odločila za 
uporabo samostojnega delovnega zvezka. Povedala je, da so bodoči osmošolci že v šestem in 
sedmem razredu uporabljali samostojni delovni zvezek za zgodovino, ki je učbenik in delovni 
zvezek obenem in otrokom tako ostane v trajno last. Z njegovo uporabo jim je prihranjeno 
zapisovanje v zvezke in tako jim ostane več časa za spoznavanje zgodovinskih dejstev skozi vaje 
in pogovor.  
Učiteljica naravoslovja Janja Spanžel je obrazložila, zakaj se je v šestem razredu odločila za 
uporabo samostojnega delovnega zvezka za naravoslovje. Povedala je, da se v šestem razredu 
do sedaj delovni zvezek za naravoslovje še ni uporabljal. Z njegovo uporabo bi učencem 
prihranili zapisovanje poskusov v zvezke, saj so v delovnem zvezku lepo opisani in ne bi 
izgubljali časa z zapisovanjem le-teh v zvezke. Opis snovi v delovnem zvezku je kratek in jedrnat. 
Tudi ta delovni zvezek je učbenik in delovni zvezek obenem in učencem ostane v trajno last.      
  
Pripomba: Starši ponovno opozarjajo na težo šolskih torb. Torbe so pretežke. Z uporabo še več 
delovnih zvezkov se teža torb še dodatno poveča.   
 
Pripomba: Staršem se postavlja vprašanje, zakaj uporabljati toliko plačljivih delovnih zvezkov, 
ko pa šolski sklad nudi brezplačno uporabo učbenikov. Z uporabo učbenikov iz šolskega sklada 
bi se staršem stroški znižali, z uporabo delovnih zvezkov pa se stroški zvišajo.  
Zopet se postavlja vprašanje, komu je lažje z izbranimi delovnimi zvezki in ostalim gradivom, 
učencem ali učiteljem. Nekateri starši še vedno opažajo, da delovni zvezki niso rešeni v celoti.       
 
Pobuda učiteljem: Starši bi želeli, da se pri pouku slovenščine več piše v zvezke, saj opažajo, da 
otroci slabše pišejo in da so zvezki nepopisani.  
 



 

 

 

 

 

  

Predlog: Člani Sveta staršev sprejmejo in potrjujejo izbor in informativne cene delovnih 
zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019. V bodoče naj vodstvo šole razmisli in poskrbi 
za racionalizacijo števila delovnih zvezkov in učnih gradiv. Uporablja naj se več učbenikov, saj 
se s tem staršem zmanjšajo stroški, uporaba delovnih zvezkov pa jim le-te zviša.             
       
3. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in potrdili izbor in informativne cene delovnih zvezkov 
in učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019. V bodoče naj vodstvo šole razmisli in poskrbi za 
racionalizacijo števila delovnih zvezkov in učnih gradiv. Uporablja naj se več učbenikov, saj se s 
tem staršem zmanjšajo stroški, uporaba delovnih zvezkov pa jim le-te zviša.             
       
 
K točki 3.) Anonimna protestna nota.  
 
Predsednica Sveta staršev je navzoče seznanila z vsebino Anonimne protestne note, ki je bila 
poslana po navadni pošti na naslov šole 10. 5. 2018. Namenjena je bila ravnatelju, svetu staršev 
in svetu šole. Vsi omenjeni so bili z njeno vsebino seznanjeni. Prav tako tudi gospa pomočnica 
ravnatelja, Tatjana Krpač, ki ravnatelja nadomešča v času njegove odsotnosti.  
Predsednica Sveta staršev je člane seznanila tudi z odgovorom pomočnice ravnatelja na 
anonimno protestno noto. Povedala je, da so z vsebino protestnega pisma bili seznanjeni tudi 
vsi starši, prisotni na roditeljskem sestanku razreda, omenjenega v pismu.  
Predstavnica Sveta staršev v protestni noti omenjenega razreda je povedala, da so imeli 
roditeljski sestanek in da je o omenjeni zadevi bila obveščena preko učiteljice in gospe 
pomočnice takrat, ko se je učiteljica odločila za roditeljski sestanek. Povedala je, da je v 
odgovoru gospe pomočnice napaka. Ona kot predstavnica razreda v Svetu staršev o 
ocenjevanju pri slovenskemu jeziku ni bila obveščena, kot je navedeno. Učiteljica je o tem 
obveščala mater drugega učenca v razredu, saj je menila, da je ona predstavnica v Svetu 
staršev.      
Prisotni na roditeljskem sestanku v protestni noti omenjenega razreda so bili pod točko razno 
seznanjeni z anonimnim protestnim pismom. Starši predhodno niso bili obveščeni o anonimni 
protestni noti, saj je bila na vabilu točka dnevnega reda naravoslovni dan učencev. Verjetno je 
tudi zaradi tega bila prisotnost staršev na sestanku nižja.  
Kljub odgovoru vodstva šole na anonimno protestno noto so starši na roditeljskem sestanku 
pogrešali prisotnost vodstvenih delavcev. Predstavnica razreda meni, da je v bodoče v 
podobnih primerih potrebno točno navesti problematiko, saj meni, da bo tako udeležba na 
sestankih večja.    
 
4. SKLEP: Člani Sveta staršev so seznanjeni z anonimnim protestnim pismom.     
 
Prisotni člani Sveta staršev z odgovorom na anonimno protestno noto niso zadovoljni. Želijo 
odgovor vodstva šole, kako je ukrepalo v omenjenem primeru.  
 



 

 

 

 

 

  

Predlog: V mesecu juniju se opravi seja Sveta staršev. Na sejo Sveta staršev  v mesecu juniju se 
povabi vodstvo šole, ravnatelja ali njegovo pomočnico.    
 
 
K točki 4.) Razno 
 
-Šolska prehrana 
 
Nekateri starši so opozorili, da so šolska kosila preslana, zato je potrebno kuharice opozoriti, 
naj bodo bolj pazljive s soljo. Starši želijo, da se njihovi otroci v šoli prehranjujejo zdravo.      
 
Predlog: Starši vzpodbujajo pridobivanje hrane od lokalnih proizvajalcev in uporabo sezonske 
hrane.  V kolikor je mogoče, predlagajo nabavo živil pri lokalnih proizvajalcih ter uporabo 
sezonske hrane.   
 
-Šolski prevozi 
 
Starši otrok iz Kotelj so ponovno opozorili, da otroci občasno zamujajo k pouku, ker avtobusa 
ni, vendar s strani učiteljev do sedaj niso imeli težav. Tudi po končanem pouku se zgodi, da 
avtobusa ni.   
 
-Šolski sklad 
 
Gospod  Damjan Topler je še v tem šolskem letu član Šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji. Ker se 
s tem šolskim letom njegovemu otroku zaključi šolanje na šoli, bo potrebno izvoliti novega 
člana v šolski sklad.   
 
Predlog: Na naslednji seji Sveta staršev se predlaga in izvoli novi član v Šolski sklad OŠ Koroški 
jeklarji.  
Predlog: Starši želijo biti vsaj enkrat letno obveščeni o Poročilu šolskega sklada.  
 
-Festival solzic 
 
Starši so opozorili, da je fotograf, ki je fotografiral milenijsko fotografijo na Festivalu solzic 
otroke nagovoril v tujem jeziku (hrvaški jezik). Menijo, da njegov pristop ni bil primeren in 
pričakujejo opravičilo s strani organizatorja Festivala solzic.  
 
 
   
 
 



 

 

 

 

 

  

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 zavoda,   
- informativne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019.  
 

 
Številka: 900-2/2018-3 
 

 
 

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


