
OŠ Breg 

Rogaška c. 6 

2251 Ptuj 

 

Svet staršev 

 

 

ZAPISNIK 

 

1. seje Sveta staršev, ki je bila v sredo, dne 25. 9. 2013 ob 18. uri v učilnici št. 16. 

 

 

Prisotni - Svet staršev: 

Boštjan Ljubec (1.a), Lea Rudolf (1.b), Janja Radaš (2.a), Založnik Milan in Aljoša Rozman – 

nam. (2.b), Alenka Čuš (3.a), Ksenija Cebek (4.a), Suzana Fridl (4.b), Andreja Kokol (5.a), 

Milita Sluga (5.b), Andreja Maroh – nam. (6.a), Aleksandra Mertelj (6.b), Gorazd Orešek 

(7.a), Aleksandra Pal (7.b), Jerneja Brenčič in Tanja Kozar Stošič – nam. (8.a), Aleksandra 

Vorih – nam. (9.a), Andrej Kamenšek (9.b)  

 

Opravičeno odsotni: 

Marjana Zupanič (6.a), Karmen Koderman Vtič (9.a),  

 

Predlagan je bil naslednji vrstni red: 

 

1. Poročilo o opravljenih volitvah v Svet staršev po posameznih oddelkih 

2. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta staršev 

3. Navodilo za volitve in izvolitev predsednika/ce in namestnika Sveta staršev 

4. Pregled zapisnika zadnje seje Sveta staršev 

5. Obravnava Poročila o realizaciji LDN v šolskem letu 2012/13 

6. Obravnava predloga LDN za šolsko leto 2013/14 

7. Pobude in vprašanja 

8. Razno 

 

 

Dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 

 

Add1 

G. ravnatelj predstavi poročilo o opravljenih volitvah v Svet staršev po posameznih oddelkih 

zavoda OŠ Breg. 

 

 

Add2 

Ugotavlja se, da je v šolskem letu 2013/14, po posameznih oddelkih bilo izvoljenih 16 članov 

v Svet staršev. 

 

SKLEP:  

Za šolsko leto 2013/14, je Svet staršev OŠ Breg konstituiran s 16 člani. 

 



Add3 

 

Postopek izbire med kandidati za predsednika/-ce Sveta staršev OŠ Breg se izvede javno. 

 

Predlogi za predsednika/-co Sveta staršev: 

1) ga. Alenka Čuš 

2) g. Gorazd Orešek 

 

Glasovanje: 

1) ga. Alenka Čuš 

 

ZA: 10 članov 

PROTI: 4 člani 

VZDRŽAN: 2 člana 

 

2) g. Gorazd Orešek:  

 

ZA: 4 člani 

PROTI: 6 članov 

VZDRŽAN: 2 člana 

 

 

SKLEP: 

Za predsednico Sveta staršev v šolskem letu 2013/14, je bila potrjena ga. Alenka Čuš z 10 

glasovi. 

 

 

Postopek izbire med kandidati za namestnika predsednika/-ce Sveta staršev OŠ Breg se 

izvede javno. 

 

Predlogi za namestnika predsednika/-ce Sveta staršev: 

1) g. Gorazd  Orešek 

2) ga. Aleksandra Pal 

 

Glasovanje: 

1) g. Gorazd Orešek 

 

ZA: 6 članov 

PROTI: 8 članov 

VZDRŽAN: 2 člana 

 

2) ga. Aleksandra Pal 

 

ZA: 8 članov 

PROTI: 6 članov 

VZDRŽAN: 2 člana 

 

SKLEP: 

Za namestnico predsednice Sveta staršev v šolskem letu 2013/14, je bila potrjena ga. 

Aleksandra Pal z 8 glasovi. 

 



G. ravnatelj seznani člane Sveta staršev, da bo osnutek Poslovnika o delu Sveta staršev 

predstavljen na naslednjo sejo, ker še ga je potrebno ustrezno dopolniti.  

 

 

 

Add4 

 

Na pobudo g. ravnatelja se bo osnutek Poslovnika o delu Sveta staršev pregledal in potrdil na 

naslednji seji Sveta staršev. 

Ga. Vorih ima pripombo na zapisnik in sicer naj se zavede kot »opravičeno« odsotna, kajti je 

v tajništvo šole sporočila svojo odsotnost. 

G. Orešek predlaga, da se v Poslovniku o delu Sveta staršev oštevilčijo strani in da se naj 

spremembe označijo z drugo barvo. 

 

SKLEP: 

Zapisnik 8. seje Sveta staršev z dopolnitvami je bil potrjen z 10 glasovi. 

 

 

Add5 

 

G. ravnatelj predstavi poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13. 

 

SKLEP: 

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/13 je bilo soglasno potrjeno z 16 glasovi. 

 

 

Add6 

 

G. ravnatelj predstavi predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14. 

 

SKLEP: 

Predlog LDN za šolsko leto 2013/14 je bil soglasno potrjen z 16 glasovi. 

 

 

Ob 18.55 uri sejo Sveta staršev zapustita ga. Radaš in ga. Cebek. 

 

 

Add7 

 

Pobuda ge. Vorih je, da bi se vabila na sejo Sveta staršev pošiljala tudi namestnikom.  

G. ravnatelj odgovori, da se bodo vabila pošiljala samo predstavnikom, njihova naloga pa je, 

da o svoji morebitni odsotnosti obvesti namestnika.  

 

Pobuda ge. Vorih je, da bi se čas pričetka seje Sveta staršev prestavil iz 17. ure na 17.30 ali pa 

18. uro. 

 

 

 



Add8 

 

Go. Vorih zanima, če se bodo tudi letošnjo šolsko leto zbirali zamaški  in star papir. 

G. ravnatelj pove, da bomo z zbiranjem zamaškov pričeli v mesecu oktobru in sicer vsako 

sredo od 8.00 – 8.20 ure v avli šole. 

V začetku meseca oktobra bomo tudi izvedli akcijo zbiranja starega papirja. Tisti dan bo pred 

šolo naročen keson in bodo lahko otroci in starši prinesli star papir. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

 

 

 

ZAPISNIČARKA:     PREDSEDNICA SVETA STARŠEV: 

Maja Štrucl       Alenka Čuš 


