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Zapisnik 48. seje Sveta staršev z dne 2. 3. 2016 

 
 

Prisotni člani Sveta staršev (SŠ): Maja Štefanec (1. a), Polona Rampre (namestnica Mirele 
Auer 1. b); Suzana Grahovac (namestnica Maria Antunović 2. a), Mateja Havlas (3. a), Jasna 
Nagode (3. b), Simona Cvetko (4. a), Alen Birsa (4. b), dr. Ema Dornik (5. a), Darja Štrucl (6. a), 
Tea Koračin (6. b), Eva Roškarič (7. b), Barbara Hebar (8. a), Mojca Bobinski Bihar (8. b), 
Rudolf Gaber (9. a) 

 

Odsotni člani SŠ: Pavla Permoša (2. b); odsotnost javili: Janko Fras (5. b), Nataša Pokeržnik 
(7. a), Rosvita Najžar (9. b) 

 

Ostali prisotni: mag. Lučka Lazarev Šerbec - ravnateljica, Jelka Golob - pomočnica 
ravnateljice 

 

Po kratkem pozdravnem nagovoru predsednice SŠ se je ob 17 uri pričela seja s predlaganim 
dnevnim redom: 

1. Ugotovitev navzočnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnika 47. seje 
3. Poročilo o delovanju šolskega sklada za leto 2015 
4. Poslovno poročilo za leto 2015 s samoevalvacijo 
5. Finančni in kadrovski načrt za leto 2016 
6. Analiza 1. ocenjevalnega obdobja v šol. letu 2015/2016 
7. Realizacija in dopolnitev LDN za šol. leto 2015/2016 
8. Predlogi, vprašanja in pobude 

 

AD 1/Ugotovitev navzočnosti 
Na seji SŠ je prisotnih 14 članov in zagotavljajo sklepčnost seje. 
 
 

AD 2/Pregled in potrditev zapisnika 47. seje 

Pregled in potrditev zapisnika 47. seje. 
 

Sklep št. 1: Člani SŠ soglasno potrdijo zapisnik 47. seje SŠ z dne 15. 12. 2015. 

 
 

AD 3/Poročilo o delovanju šolskega sklada za leto 2015 

Šolski sklad (ŠS) je bil ustanovljen v letu 2012/13 in uspešno deluje že 4 leto. Upravni odbor 
ŠS sestavljajo: Mojca Birsa, Biserna Soršak Židom, Jelka Golob in Nevenka Pilih, ter 
predstavniki staršev Eva Roškarič, ga. Mernik in Mateja Havlas. Predsednica ŠS ga. Pilih je 
predstavila finančno stanje, tako prihodke (npr. tudi donacije staršev in podjetja Ekran), kot 
odhodke (npr. nakup majic za pevski zbor, projektor, vstopnine, šole v naravi, zaključne 
ekskurzije, knjige za bralno značko pri angleščini in nemščini, 10 tabličnih računalnikov, ipd.). 
S sredstvi ravnajo premišljeno. Izrečeno je bilo prijazno vabilo, da lahko vsi starši pomagajo s 
finančnimi donacijami. 
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Sklep št. 2: Člani SŠ soglasno potrdijo poročilo o delovanju Šolskega sklada za leto 2015. 
 
 

AD 4/Poslovno poročilo za leto 2015 s samoevalvacijo 

Ravnateljica je podala poslovno in samoevalvacijsko poročilo za leto 2015. Prisotni člani SŠ 
niso imeli dodatnih vprašanj. 
 

Sklep št. 3: Člani SŠ soglasno potrdijo poslovno poročilo o delovanju šole za leto 2015 v 
predlagani vsebini  
 

Sklep št. 4: Člani SŠ soglasno potrdijo samoevalvacijo za leto 2015. 
 
 

AD 5/Finančni in kadrovski načrt za leto 2016 

Ravnateljica je podala poročilo o finančnem in kadrovskem načrtu. 
 

Sklep št. 5: Člani SŠ soglasno potrdijo računovodski del poslovnega poročila za leto 2015 v 
predlagani vsebini. 
 

Sklep št. 6: Člani SŠ se seznanijo in sprejmejo razlago, da poteka začasno financiranje za 
obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016. 
 

Sklep št. 7: Člani SŠ se seznanijo s kadrovskim načrtom, s stanjem na dan 1. 1. 2016 in 
predvidenim stanjem na dan 1. 1. 2017.  
 
 

AD 6/Analiza 1. ocenjevalnega obdobja v šol. letu 2015/2016 

Podana je bila analiza 1. ocenjevalnega obdobja in dejstvo, da mora šola zagotoviti 96 % 
realizacijo programa, da pridobi finančna sredstva. Predstavljena je bila realizacija po 
odstotkih po posameznih razredih. 
 

Sklep št. 8: Člani SŠ so se seznanili in potrdili analizo 1. ocenjevalnega obdobja v šol. letu 
2015/2016. 
 
 

AD 7/Realizacija in dopolnitev LDN za šol. leto 2015/2016 

Ravnateljica je podala predloge za dopolnitev za LDN 2015/2016:  
 

- učenci se bodo dne 17. 3. 2016 udeleži ogleda smučarskih skokov v Planici; 
- dvig ravni znanja – izvajale se bodo hospitacije za 7 sodelujočih osnovnih šolah, 

skrbnica iz ZRSŠ je ga. Kerndl. Analiza bo opravljena 1. 4. 2016 in bo za ta namen 
prišlo do menjave urnika med petkom in sredo urnik;  

- spremeni se lokacija izvedbe šole v naravi za 5. razred, namesto v Ribnico na Pohorju 
gredo na Kope od 7. 3. 2016 do 11. 3. 2016; 

- dne 23. 3. 2016 bo izdan zbornik, »na tržnici« pa se bodo zanj zbirali prostovoljni 
prispevki; 
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- ekskurzija na Irsko v mesecu aprilu, zaradi visokih cen in varnosti otrok, odpade. 
 

Sklep št. 9: Člani SŠ se strinjajo z realizacijo in vsebino dopolnitve LDN za šol. leto 

2015/2016. 

 

AD 8/ Predlogi, vprašanja in pobude 

- Člani SŠ naj čim prej podajo predloge za dopolnitev Poslovnika o delu sveta staršev, 
ki je objavljen na: http://www.os-
borcev.si/files/2015/07/poslovnik_sveta_starev_15.2.2012.pdf. Predloge člani SŠ 
pošljejo na e-poštni naslov predsednice SŠ. 

- Vsi člani SŠ sporočijo ime in priimek svojega namestnika. 
- Podana informacija, da se bo učbeniški sklad dopolnil/obnovil tudi v 3 triadi. 
- Izrečene pohvale in zahvale za knjižni dar kot nagrado za izbrano risbo (1. razred) ter 

za pristop k akciji Šolar na smuči, ki je slovenski projekt smučarskega ozaveščanja 
šolskih otrok (5. razred). 

- Predstavnica SŠ 6. a je postavila vprašanje ravnateljici: »Ali lahko starši donirajo novo 
pipo za pitnik?« Ravnateljica je pojasnila, da gre v primeru pitnika za opremo oz. 
inventar in da so donacije lahko finančne. Predstavnikom staršev je svetovala, da 
starše, v primeru zanimanja za donacije, napotijo kar na vodstvo šole. Predala je tudi 
pobudo staršev za zbiranje starih mobitelov. 
 

Seja SŠ je bila zaključena ob 18:30 uri. 
 

Zapisala      Predsednica Sveta staršev 

dr. Ema Dornik     Mojca Bobinski Bihar 

 

http://www.os-borcev.si/files/2015/07/poslovnik_sveta_starev_15.2.2012.pdf
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