
 

 

 

 

ZAPISNIK 
 

6. seje Sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 4. 3. 2019, ob 18.00 v zeleni dvorani šole. 
 

Navzočnost 

Prisotni člani Sveta 
staršev 
 

Nevenka Šapek, Maja Hudopisk, Anita Skobir, Borut Iršič, Urška 
Mlačnik, Milena Haramija, Vesna Čurč, Tina Nabernik, Damjana 
Krauberger Mikolič, Veronika Valentar, Rok Kotnik, Tomaž Filip, Nataša 
Fink, Katarina Valentar, Helena Jamnik, Maja Blatnik Gorenšek, Dean 
Kordež 

Opravičili so se (člani 
Sveta staršev) 

/ 

Odsotni (člani Sveta 
staršev) 

Maja Vrčkovnik, Mojca Šavc, Vesna Pučl Slemenik, Dejan Igerc, Tadeja 
Lužnik, Vanda Cifer  

Ostali navzoči  Aljaž Banko, ravnatelj 

Opravičili so se 
(vabljeni na sejo) 

/ 

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. Povabilu na sejo se je 
odzval ravnatelj šole.  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev prisotnosti, ugotavljanje sklepčnosti.  
2. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev.  
3. Imenovanje ravnatelja – predstavitev že realiziranih faz v postopku imenovanja.  
4. Osebna predstavitev kandidata za ravnatelja šole.  
5. Obrazloženo mnenje o kandidatu za ravnatelja šole. 
6. Analiza učnega uspeha za prvo ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2018/2019 (ravnatelj 

šole).  
7. Poslovanje šolskega sklada v koledarskem letu 2018.   
8. Razno.     

 
 
 

 



 

 

 

 

 

  

K točki 1.) Ugotovitev prisotnosti, ugotavljanje sklepčnosti.  
 
1. SKLEP: Prisotni člani Sveta staršev so potrdili prisotnost  in ugotovili sklepčnost na 6. seji 
Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji.    
 
 
K točki 2.) Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev.  
    
2. SKLEP: Prisotni člani Sveta staršev so po pregledu dnevnega reda le tega tudi potrdili.  
3. SKLEP: Prisotni člani Sveta staršev so potrdili zapisnik 5. seje Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji, 
ki je bila 27. 9. 2018.      

 
 
K točki 3.) Imenovanje ravnatelja – predstavitev že realiziranih faz v postopku imenovanja.  
 
Predsednica Sveta staršev gospa Damjana Krauberger Mikolič je člane Sveta staršev seznanila, 
da se sedanjemu ravnatelju mandat izteče 31. 5. 2019.  
Svet OŠ Koroški jeklarji je na svoji 6. seji, 11. 12. 2018 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega 
mesta ravnatelja OŠ Koroški jeklarji in določili razpisne pogoje ter rok za prijavo, ki je bil 15 dni. 
Razpis je bil objavljen 11. 1. 2019 v Uradnem listu RS in na šolski spletni strani.  
V zakonitem roku je na razpis pravočasno prispela samo ena prijava, priložena so bila vsa 
dokazila o izpolnjevanju pogojev, ta ustrezajo vsem razpisnim pogojem.  
Člani Sveta OŠ Koroški jeklarji so na svoji 7. seji 5. 2. 2019 ugotovili, da edini prijavljeni kandidat 
ustreza razpisnim pogojem. Svet OŠ Koroški jeklarji nadaljuje s predpisanimi fazami v postopku 
imenovanja ravnatelja.  
Naloga Sveta OŠ Koroški jeklarji je, da pridobi mnenje o kandidatu.  
Zaprosila za mnenje o kandidatu so bila 19. 2. 2019 poslana Občini Ravne na Koroškem, Svetu 
staršev OŠ Koroški jeklarji in učiteljskem zboru OŠ Koroški jeklarji. Čas za podajo mnenj je 20 
dni.  
Po pridobitvi teh mnenj se bo sestal Svet OŠ Koroški jeklarji; takrat bo opravil glasovanje. O 
izbiri kandidata odloči z večino glasov vseh članov.  
 
Predsednica je povedala tudi, da je naloga Sveta staršev, da poda obrazloženo mnenje o 
kandidatu in ga posreduje Svetu OŠ Koroški jeklarji.  
      
 
K točki 4.) Osebna predstavitev kandidata za ravnatelja šole.   
 
Kandidat Aljaž Banko se je prisotnim članom na kratko predstavil in spregovoril o programu 
dela in viziji.     
 



 

 

 

 

 

  

K točki 5.) Obrazloženo mnenje o kandidatu za ravnatelja šole.  
 
Predsednica je odprla razpravo.  
 
Predlog: Gospod Aljaž Banko izpolnjuje pogoje za imenovanje ravnatelja. Zaposlen je v 
kolektivu OŠ Koroški jeklarji, kjer opravlja funkcijo ravnatelja, tako da delovanje in razmere v 
zavodu dobro pozna. Že v času svojega dosedanjega mandata je pokazal strokovno 
usposobljenost za vodenje in da dela v dobro učencev.   
 
Po opravljeni razpravi so člani izvedli glasovanje z dvigom rok. 
 
4. SKLEP: Prisotni člani Sveta staršev dajejo pozitivno mnenje in hkrati tudi soglašajo z 
obrazloženim mnenjem o kandidatu Aljažu Banku za ravnatelja OŠ Koroški jeklarji. Mnenje je 
priloga zapisnika.    
 
 
K točki 6.) Analiza učnega uspeha za prvo ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2018/2019.  
 
Ravnatelj je članom predstavil analizo učnega uspeha v prvem ocenjevalnem obdobju v 
šolskem letu 2018/2019. Povedal, da dobijo učenci ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja 
samo obvestilo o ocenah in da uspeha že nekaj časa ni več.     
 
 
K točki 7.) Poslovanje šolskega sklada v koledarskem letu 2018. 
 
Predsednica sveta je navzočim članom podala Poročilo o poslovanju Šolskega sklada v 
koledarskem letu 2018.  
Povedala je, da Upravni odbor šolskega sklada predlaga, da bi predstavniki razredov v Svetu 
staršev OŠ Koroški jeklarji na roditeljskih sestankih staršem predstavili šolski sklad.   
 
Člane je seznanila, da se bodo tudi v šolskem letu 2018/2019 zbirali prispevki staršev za šolski 
sklad. Znesek prispevka staršev na položnici bo enak lanskemu, to je 15 evrov. Prispevki staršev 
so zelo zaželeni, seveda pa niso obvezni.  
 
Omenila je, da se bodo v letu 2019 iz sredstev šolskega sklada kupile tudi lego kocke.  
 
Vprašanje: Članico Sveta staršev zanima, ali lahko šoli podari rabljene lego kocke.   
 
Ravnatelj je povedal, da bodo učenci v nižjih razredih veseli rabljenih lego kock, prav tako tudi 
drugih rabljenih, še uporabnih igrač.   
    



 

 

 

 

 

  

  K točki 8.) Razno.  
 
Predsednica je povedala, da so na prejšnji seji Sveta staršev sprejeli sklep, ki se je glasil:  
»Svet staršev OŠ Koroški jeklarji protestira proti odločitvi občine, da ne zagotavljajo prevozov 
otrok, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet. Ravnatelj naj od občine pridobi pisni odgovor v 
zvezi s tem.«  
 
Ravnatelj je povedal, da je od občine prejel pisni odgovor v zvezi s sklepom Sveta staršev na 5. 
seji, 27. 9. 2019. Predsednica je članom pisni odgovor občine prebrala.  
Ravnatelj je tudi povedal, da šolske prevoze s prevozniki in šolami usklajuje Občina Ravne na 
Koroškem na podlagi urnika šol. Šola v sodelovanju z občino išče rešitve. Neobvezni izbirni 
predmeti v šoli niso obvezni. Starši jih prostovoljno izberejo skupaj s svojimi otroki. Ponovno je 
povedal, da je potrebno v primeru, ko se pojavi težava s šolskim prevozom, poklicati na šolo 
takoj, da se težava lahko reši. Najlažje je reševati konkreten primer. Šola organizira varstvo 
učencem, ki čakajo na prevoz.  
 
Predsednica je še povedala, da je predhodno prejela dve vprašanji staršev, ki ju je posredovala 
vodstvu šole oziroma ravnatelju in prosi za odgovora.  
 
-Dinamika pridobivanja ocen (nakopiči se ob koncu ocenjevalnega obdobja) 
 
Ravnatelj je povedal, da lahko imajo učenci na teden dve pisni ocenjevanji, tretjega pa, če gre 
za ponavljanje. Ustno ocenjevanje  pa lahko imajo vsak dan in vsako uro. Povedal je tudi, da je 
ustno ocenjevanje znanja avtonomija učiteljev. Učenci imajo možnost, da se sami javijo, z 
učitelji se lahko tudi dogovorijo za datum ustnega ocenjevanja.   
 
-Javno naročanje hrane oz. mesa (afera z mesom iz Poljske) 
 
Ravnatelj je povedal, da ima šola za javna naročila živil zunanjega izvajalca. Pogoj pri izbiri 
ponudnikov je še vedno cena. Na javnem razpisu za dobavo mesa in mesnih izdelkov je bila 
izbrana Mesarija Lečnik z Raven na Koroškem. Ti zagotavljajo, da je meso kvalitetno in da 
kolikor je mogoče sodelujejo z lokalnimi proizvajalci. Ravnatelj je še povedal, da je za katerega 
od izdelkov samo en ponudnik in niti ni izbire.  
 
Vprašanje: Članico Sveta staršev zanima, kakšne so možnosti za vegetarijanski meni? 
 
Ravnatelj je povedal, da imajo pri prehrani otroci možnost izbire, da se, če gre za 
prehranjevalne navade posameznika, sami odločijo, kaj bodo jedli in česa ne. Šola je dolžna 
upoštevati diete, ki jih predpišejo zdravniki. V kolikor je mogoče, se dobavlja hrana lokalnih 
proizvajalcev in  sezonska hrana.  



 

 

 

 

 

  

Vprašanje: Članico Sveta staršev zanima, zakaj v šoli ni toplega obroka prvi šolski dan v šolskem 
letu, zadnji šolski dan v koledarskem letu, ter zadnji šolski dan v šolskem letu? 
 
Ravnatelj je povedal, da toplega obroka (kosila) te dni ni iz objektivnih razlogov. V šolski kuhinji 
se vedno najde kaj, kar poteši lakoto otrok, ki ostanejo v šoli dlje časa. Večina učencev namreč 
te dni odide po pouku takoj domov.  
 
-Festival solzic 
 
Ravnatelj je povedal, da bo šola tudi letos sodelovala na Festivalu solzic, saj je to v interesu 
organizatorja festivala in tudi šole. Medsebojno sodelovanje je potrebno zaradi utripa v 
domačem kraju.  
Povedal je tudi, da je bila po šolskem koledarju delovna sobota načrtovana 11. 5. 2019; na 
predlog vodstva šole jo je Svet šole s sklepom prestavil na soboto, 18. 5. 2019. Ta zamik je 
smiseln zaradi možnosti aktivnega sodelovanja učencev na Festivalu solzic v Kotljah.    
 
 

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, 
- obrazloženo mnenje o kandidatu za ravnatelja   
- Poročilo o delovanju šolskega sklada 
- odgovor občine – prevoz v šolo.   

 
Številka: 900-2/2019-3 
 
 
            Zapisnik pisala:                                     Predsednica Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji 
             Mateja Kotnik                                                     Damjana Krauberger Mikolič 
             


