
Zapisnik 1. seje SS, z dne 22.9.2015, ob 17.uri 
 
Sestanek je bil v torek, 22.9. 2015, ob 17.00 uri v učilnici številka 3. Prisotnih je bilo 22 
staršev, odsotnih 6. 
Ostali prisotni: ravnateljica Nataša Grošelj, pomočnik ravnateljice Bronislav Urbanija, Manca 
Pišek – vodja Podružnične šole Šentlambert, Uroš Drnovšek – vodja Podružnične šole 
Kisovec, svetovalna delavka Bojana Slekovec in poslovna sekretarka Marjana Jerman. 
  
 
Sestanek je nato potekal po predlaganem  dnevnem redu: 
 
 

1. Imenovanje predsednika in namestnika SS 
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
3. Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada in poročilo šolskega donatorskega 

sklada 
4. Predstavitev in soglasje k Zaključnem poročilu za šolsko leto 2014/2015 
5. Predstavitev in soglasje k Letnem delovnem  načrtu za šolsko leto 2015/2016. 
6. Mnenja, vprašanja in pobude staršev 
7. Razno 

 
Sklep 1: Člani sveta staršev so potrdili dnevni red. 
 
Sklep 2: Svet staršev je soglasno sprejel sklep, da se za obdobje enega leta za 
predsednico sveta staršev imenuje gospa Simona Opalk Pirnovar, za namestnika pa 
gospod Uroš Glavač. 
 
 
K2. 
Predsednica je prebrala zapisnik redne seje sveta staršev, s katerim so se prisotni strinjali. 
Ravnateljica je v zvezi z zapisnikom želela povedati, da je nova jedilnica urejena in zgledno 
obratuje, prav tako je v veznem hodniku urejena nova garderoba s skupnimi garderobnimi 
omaricami. Pojasnila je, da je bilo s strani občine Zagorje obljubljeno, da bo v septembru 
pripravljena dokumentacija gradbenega dovoljenja, vendar pozitivnega odgovora do začetka 
seje SS še ni prejela.  Ograja ob potoku Medija bo postavljena in sicer se bo porabila ograja, 
ki je bila le 2 leti v uporabi na igrišču »Partizan« . Manjkajoči del se bo dokupil.  
Prisotni niso imeli pripomb na zapisnik. 
 
Sklep 3: Svet staršev potrjuje zapisnik zadnje seje sveta staršev, z dne 12.5.2015. 
 
 
K3. 
Predsednica je predala besedo predsednici UO šolskega sklada, ki je najprej predstavila 
nove člane upravnega odbora s strani šole in s strani staršev. Svet staršev je predlagal še 
manjkajočega člana UO.  Vsi člani so bili soglasno potrjeni. 
Nato je predsednica UO šolskega sklada predstavila delovanje sklada, zbiranje in porabo 
sredstev. V lanskem šolskem letu so realizirali vse zastavljene cilje, ki so si jih zadali po 
načrtu. Sredstva so gospodarno porabili. Načrt pridobivanja sredstev tudi letos ostaja isti, 
ravno tako obseg sredstev porabe.  
Tudi v letošnjem šolskem letu se bodo prostovoljni prispevki staršev zbirali enako kot v 
preteklem šolskem letu, v zaprtih kuvertah ali z nakazilom na transakcijski račun šole.  
Ponovno je bilo izpostavljeno zbiranje prostovoljnih prispevkov staršev s praznimi kuvertami. 
Ravnateljica je obrazložila, da mora biti doniranje anonimno in prostovoljno. Šola je v letu 
2005 imela inšpekcijski nadzor s strani inšpektorata RS za šolstvo in šport, v katerem je bila 
šola opozorjena, da način zbiranja prispevkov staršev ne zagotavlja dejanske in popolne 



prostovoljnosti (prispevke staršev so zbirale razredničarke po seznamih učencev oddelka, 
nato so zbrana sredstva oddali v računovodstvo). Dana je bila pobuda, da se denar pobira v 
kuvertah z žigom šole in podpisom razrednika. Predstavnica sveta staršev je predlagala, da 
bi bilo na spletni strani šole objavljeno, za kaj je bil porabljen zbran denar.   
 
SKLEP 4: Svet staršev je imenoval nov upravni odbor šolskega sklada za dobo 2 let. V 
UO šolskega sklada so poleg delavcev šole imenovani tudi 4 predstavniki staršev.  
 
SKLEP 5:  Razredniki bodo dobili kuverte z žigom šole, ki jih bodo podpisali in razdelili 
učencem. Kuvert bo toliko, kolikor bo učencev. V dogovorjenem roku bodo vse 
kuverte pobrali.  
 
Sklep 6: Upravni odbor donatorskega sklada bo na spletni strani šole objavil v kakšne 
namene so bila porabljena zbrana sredstva.  
 
K 4 
Ravnateljica je predstavila zaključno poročilo za šolsko leto 2014/2015. Učni uspeh na šoli je 
bil 96,7%. Napredovali niso večinoma učenci tujci. Popravne izpite so opravili vsi učenci.  
Uspeh na NPZ je za nekaj odstotnih točk zaostajal za slovenskim povprečjem, najbolj pri 
angleškem jeziku. Neuspešnost pri slednjem po mnenju ravnateljice in pomočnika lahko 
izhaja iz dejstva, da je bilo v tem šolskem letu veliko menjav učiteljic zaradi bolniških 
odsotnosti. Omenila sta dolgotrajen postopek pridobivanja soglasja s strani ministrstva in 
iskanja primernega učitelja za nadomeščanje. Teza se bo potrdila ali pa ovrgla v letošnjem 
šolskem letu, ko teh menjav po predvidevanju ne bo. Ravnateljica je zagotovila, da z učitelji 
opravijo analizo, kje je pri učencih opaziti največ pomanjkljivosti in kaj bo v prihodnje 
potrebno popraviti. Že leta na šoli ugotavljajo, da so na šoli generacije z nadarjenim in 
uspešnimi učenci in večjim številom manj uspešnih  učencev. Dobra sredina manjka. To je 
vidno v 9. razredu, kjer je povprečni dosežek na NPZ na šoli, pod slovenskim povprečjem, a 
je bilo kar 16 učencev vpisanih v Zlato knjigo.  
Ravnateljica je povedala, da imajo vsi zaposleni ustrezno izobrazbo. Finančno je šola 
poslovala s tako imenovano pozitivno ničlo. Večina sredstev predstavljajo državni in občinski 
viri. Primanjkuje sredstev za investicijsko vzdrževanje. Večino obnovitvenih in vzdrževalnih 
del sta na šoli opravila hišnika sama.  
 
SKLEP 7: Svet staršev daje soglasje k Zaključnem poročilu za šolsko leto 2014/2015. 
 
K5 
Ravnateljica je predstavila LDN. Izpostavila je dva projekta, ki ju bodo na šoli izvajali poleg 
dosedanjih, že utečenih. To sta MEPI in Anglija Networking.  
Prvi projekt, MEPI, je Mednarodno priznanje za mlade s področja prostovoljstva, razvit v 
Angliji, v okviru katerega lahko otroci sodelujejo in pridobijo potrdilo, ki ga že priznavajo tudi 
nekatera podjetja v Sloveniji, oziroma ima že določeno težo pri iskanju zaposlitve.  
Drug projekt je Anglija Networking. Projekt je mednarodni, teža projekta pa je predvsem na 
pridobivanju dodatnega znanja iz angleškega jezika in na pridobitvi mednarodnega certifikata 
o znanju angleščine.  
 
Na vprašanje predstavnice glede rezultatov glasovanja o zimski šoli v naravi za 7. razrede je 
ravnateljica pojasnila, da so bili rezultati nekje vmes in bo pripravila prijavnico, ki jo bo dobil 
vsak učenec. Šola v naravi bo izvedena v primeru zadostnega števila prijavljenih učencev in 
ugodnih snežnih razmer v izbranem terminu.  
 
SKLEP 8: Svet staršev daje soglasje k Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 
2015/2016. 
 
 



K6. 
Predsednica sveta staršev je predlagala, da se na spletni strani šole pod zavihek starši, doda 
meni Svet staršev, kamor bi se lahko pripenjali dokumenti v zvezi s svetom staršev, seznam 
predstavnikov v SS…. Med drugim bi bil s te povezave dostopen tudi zapisnik seje Sveta 
staršev. Vsi starši se niso strinjali, da bi bil na tem mestu objavljen seznam z imeni 
predstavnikov posameznih razredov.  Prav tako se niso strinjali z objavo zapisnikov v celoti. 
Ravnateljica je opozorila na varstvo osebnih podatkov. Z glasovanjem je bil izglasovan 
predlog, da se na spletnih straneh šole objavljajo povzetki. 
Izpostavljeno je bilo tudi, da je postopek potrjevanja zapisnikov na naslednji seji 
predolgotrajen in da bi morali ostali starši biti obveščeni o dogajanju na seji prej. Zato je bil 
podan predlog, da se zapisniki sej sveta staršev potrjujejo korespondenčno. V kolikor 
zapisnika korespondenčno ne potrdi večina ali so na zapisnik podane pripombe, se 
potrjevanje zapisnika prestavi na naslednjo redno  sejo. 
 
SKLEP 9: Svet staršev soglaša, da se v bodoče zapisnik seje SS potrjuje 
korespondenčno. Po potrditvi predsednica pripravi povzetek zapisnika, v katerem ne 
bo navedenih imen. Povzetek se nato objavi na spletni strani šole.  
 
K7.  
Predsednica SS je pohvalila prizadevno delo učiteljev z učenci tujci in napis dobrodošlice v 
albanskem jeziku. Ravnateljica se je zahvalila in potrdila, da učitelji veliko časa, tudi 
prostega, namenijo za delo s to občutljivo skupino otrok. Učiteljica slovenščine je v času 
počitnic izvedla enotedenski tečaj slovenščine za te otroke.  
Ravnateljica je povedala, da so pobudo staršev iz Kisovca, da se naredi prehod za pešce pri 
avtobusni postaji pri odcepu za Šemnik, posredovali na svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. Predstavnica s PŠ Šentlambert je poudarila, da se tudi pri odcepu za 
Jablana srečujejo s podobno težavo. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19.00. 
 
 
Zapisala:                                                                      Predsednica sveta staršev: 
Simona Opalk Pirnovar                                                Simona Opalk Pirnovar     
 
Zagorje ob Savi, 22. 9. 2015 
 


