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ZAPISNIK 
 

7. seja Sveta staršev, ki je bila v četrtek, 26.  9. 2019, ob 18.00 v zeleni dvorani šole. 
 

Navzočnost 

Prisotni člani Sveta 
staršev 
 

 Sabina Hovnik, Nevenka Šapek, Maja Hudopisk, Ines Gerold, Borut Iršič, 
Urška Mlačnik, Milena Haramija, Maja Vrčkovnik, Vesna Čurč, Anja 
Uršej Marinč, Lucija Mlekuš, Damjana Krauberger Mikolič, Neda 
Hudopisk, Rok Kotnik, Tanja Planinšec, Boris Večko, Nevenka Janežič, 
Tomaž Filip, Nataša Fink, Katarina Valentar 

Opravičili so se (člani 
Sveta staršev) 

Helena Jamnik, Mojca Šavc 

Odsotni (člani Sveta 
staršev) 

Saša Jelen, Simona Šumnik, Darinka Kališnik 

Ostali navzoči  Aljaž Banko, ravnatelj, Nina Ošlovnik učiteljica, člani Sveta zavoda: Jana 
Krančan Erjavec, Anica Tajzel, Vesna Junger, Lidija Arnold, Jasmina 
Pečovnik 

Zapisnik pisala Vesna Junger, učiteljica 

 
Podpisani seznam prisotnih članov Sveta staršev je priloga zapisniku v arhivu šole. 
 
Sejo Sveta staršev je vodila predsednica, ga. Damjana Krauberger Mikolič.  
Člani Sveta zavoda so bili prisotni na seji Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji, ki je potekala v zeleni 
dvorani šole, vendar le kot slušatelji.  
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji. 
2. Letno pedagoško poročilo 2018/2019 (g. Aljaž Banko, ravnatelj). 
3. Predstavitev Letnega delovnega načrta in publikacije za šolsko leto 2019/2020 (g. Aljaž 

Banko, ravnatelj). 
4. Izvolitev novega podpredsednika Sveta staršev, predstavnika staršev Podružnice Kotlje. 
5. Izvolitev novega predstavnika staršev v Odbor šolskega sklada. 
6. Razno. 

 



  

 
 
 
 
K točki 1.) Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Koroški 
jeklarji. 
 
V uvodu je Damjana Krauberger Mikolič, predsednica Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji, ugotovila 
sklepčnost. Prisotnih je bilo 20 članov, kar je zadostovalo za nadaljevanje seje Sveta staršev OŠ 
Koroški jeklarji Ravne. 
 
1. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red sestanka.   

 
2. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in soglasno potrdili zapisnik zadnje seje Sveta staršev.  

 
 

K točki 2.) Letno pedagoško poročilo 2018/2019. 
 
Ravnatelj Aljaž Banko je predstavil Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2018/2019. 
Učiteljica Nina Ošlovnik je predstavila analizo nacionalnega preverjanja znanja učencev naše 
šole. 

 
3. SKLEP: Člani Sveta staršev so potrdili Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2018/2019.        
 
 
K točki 3.) Predstavitev Letnega delovnega načrta in publikacije za šolsko leto 2019/2020. 
 
Ravnatelj Aljaž Banko je predstavil Letni delovni načrta in publikacijo za šolsko leto 2019/2020.  
 
Ravnatelj je obvestil starše, da se tudi letos s prevozniki primerno dogovarjajo in sproti rešujejo 
problematiko. Hkrati pa jih je vljudno prosil, da o težavah sproti obveščajo go. Katjo Krivec.  
Organizator prevozov kombijev ter s tem tudi urnika prevozov je občina, ki meni, da neobvezni 
izbirni predmeti niso del obveznega vzgojno-izobraževalnega dela, zato njihovega urnika pri 
organizaciji prevozov ni treba upoštevati, za prevoz torej v takih primerih poskrbijo sami starši. 
 
Gospod Kotnik je prosil za predstavitev projekta Izzivi medkulturnega sobivanja. 
Ravnatelj je projekt predstavil. 
 
Gospo Katarino Valentar je zanimalo, ali je šola zagotovila učitelja kemije. Izrazila je tudi 
pomisleke in bojazen, da so učenci v času odsotnosti učiteljice pri izvedenih nadomeščanjih 
dobili premalo razlage in je zato njihovo razumevanje podane snovi slabo. 
Ravnatelj je pojasnil, da je z delom že pričela nova učiteljica kemije in da bo pridobil informacije 
glede razumevanja že usvojene snovi. V primeru, da se izkaže, da večina učencev snovi ne 
razume, bodo poleg dodatnega ter dopolnilnega pouka organizirane še dodatne ure kemije. 
 
4. SKLEP: Člani Sveta staršev so potrdili in sprejeli Letni delovni načrt in publikacijo za šolsko leto 
2019/2020.    
 
   



  

K točki 4.) Izvolitev novega podpredsednika Sveta staršev, predstavnika staršev Podružnice 
Kotlje. 

 
Člani Sveta staršev Osnovne šole Koroški jeklarji so izmed dveh prisotnih članic Podružnice 
Kotlje, gospe Milene Haramija ter gospe Ines Gerold, za podpredsednico Sveta staršev predlagali 
in tudi izvolili gospo Ines Gerold. 
 
5. SKLEP Člani Sveta staršev Osnovne šole Koroški jeklarji so soglasno izvolili gospo Ines Gerold, 
predstavnico 2. K razreda Podružnice Kotlje, za novo podpredsednico Sveta staršev. S tem je 
postala tudi tretja predstavnica staršev v Svetu šole. 

 
 

      K točki 5.) Izvolitev novega predstavnika staršev v Odbor šolskega sklada. 
       
     Dosedanja predstavnica staršev v Odboru šolskega sklada gospa Damjana Krauberger Mikolič se 

je odločila, da od tega odstopa, zato je potrebno izvoliti novega predstavnika. Starši so predlagali 
in izglasovali gospo Nevenko Janežič.                          
 
6. SKLEP Člani Sveta staršev Osnovne šole Koroški jeklarji so soglasno izvolili gospo Nevenko 
Janežič za novo članico Odbora šolskega sklada. 

 
 

      K točki 6.) Razno 
 

Gospa Nevenka Janežič je izpostavila nezadovoljstvo ob doseženih rezultatih učencev na 
nacionalnem preizkusu znanja. Neuspešnost vidi v veliki meri v neprimerni spodbudi in motivaciji 
učencev s strani učiteljev, meni pa tudi, da je na preizkus premalo konkretnih priprav. 
 
Predstavniki Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji so podali pobudo, naj učitelji dodatno spodbudijo 
učence k pripravi na nacionalni preizkus znanja in odgovornemu reševanju nalog. 
 
Ravnatelj je obrazložil način priprave in preverjanja na nacionalnem preizkusu znanja ter 
pojasnil, da namen preizkusa ni, da se na reševanje posebej pripravljajo, bo pa prenesel pobudo 
staršev, naj učitelji poskušajo učence pozitivno motivirati k reševanju nalog. Hkrati je izrazil 
mnenje, da je motivacija v veliki meri odvisna tudi od staršev. 
 
Gospa Katarina Valentar je še enkrat izpostavila problem nerazumevanja učne snovi 
devetošolcev pri predmetu kemije ter fizike. 
 
Predstavniki Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji so podali pobudo, da se nadomesti nepopolna 
razlaga iz ur nadomeščanja pri urah kemije. 
 
Ravnatelj je zagotovil, da bo pridobil informacije glede razumevanja že usvojene snovi. V 
primeru, da se izkaže, da večina učencev snovi ne razume, bodo poleg dodatnega ter 
dopolnilnega pouka organizirane še dodatne ure kemije. 
 
Gospa Nataša Fink je izpostavila vprašanje, ali bodo učitelji športa učence prijavili na športna  
tekmovanja in ali jim bo šola omogočili udeležbo. 
 



  

Ravnatelj je zagotovil, da se bodo učenci tekmovanj, ki se odvijajo v okviru dejavnosti šole, 
udeleževali. 
 

ZAKLJUČKI: 
1. Na seji Sveta staršev so sprejeli 6 sklepov.       
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. Naslednja seja Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji je načrtovana v mesecu januarju. 
4. Priloženo gradivo: 

-  vabilo, 
- seznam prisotnih na seji Sveta staršev,  
- Letno pedagoško poročilo za šol. leto 2018/2019,  
- Letni delovni načrt za šol. leto 2019/2020. 
 
 

 
            Zapisnik pisala:                                     Predsednica Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji 
             Vesna Junger                                                    Damjana Krauberger Mikolič     
 
Številka: 900-2/2019-9 
 
 
 


