
OŠ Breg 

Rogaška c. 6 

2251 Ptuj 

 

Svet staršev 

 

 

ZAPISNIK 

 

1. seje Sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, dne 28. 9. 2015 ob 18. uri v učilnici BU03. 

 

 

Prisotni - Svet staršev: 

Laura Planinc (1.a), Mojca Lackovič (1.b), Vanja Dragar (2.a), Igor Radaš (2.b), Lea Rudolf 

(2.b), Sanda Lah Langerholc (3.a), Lea Rudolf (3.b), Danilo Kostanjevec (4.a), Aljoša 

Rozman (4.b), Alenka Čuš (5.a), Širec Ema (6.a), Suzana Fridl (6.b), Aleksandra Vorih – 

nam. (7.a), Mojca Vrabl (7.b), Marjana Zupanič  (8.a), Tanja Ribič Vidovič (8.b), Dušan 

Bosilj (9.a), Aleksandra Pal (9.b)  

 

 

Vabljeni gosti: 

g. ravnatelj Milan Fakin, 

ga. predsednica Sveta zavoda Jasna Brec 

 

 

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. Obravnava Poročila o realizaciji LDN v šolskem letu 2014/15 

5. Obravnava predloga LDN za šolsko leto 2015/16 

6. Pobude in vprašanja 

7. 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 2015/16, po posameznih oddelkih bilo izvoljenih 17 članov 

v Svet staršev. 

 

SKLEP:  

Za šolsko leto 2015/16, je Svet staršev OŠ Breg konstituiran s 17 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) ga. Laura Planinc 

3) g. Igor Radaš 

 

Glasovanje 1. krog: 

1) ga. Alenka Čuš 

 

ZA: 7 članov 

PROTI: / 

VZDRŽAN: 1 član 

 

2) ga. Laura Planinc 

 

ZA: 3 članov 

PROTI: / 

VZDRŽAN: / 

 

3) g. Igor Radaš 

 

ZA: 5 članov 

PROTI: / 

VZDRŽAN: 1 član 

 

 

Glasovanje 2. krog: 

1) ga. Alenka Čuš 

 

ZA: 9 članov 

PROTI: / 

VZDRŽAN: 1 član 

 

 

2) g. Igor Radaš 

 

ZA: 6 članov 

PROTI: / 

VZDRŽAN: 1 član 

 

 

SKLEP: 

Za predsednico Sveta staršev v šolskem letu 2015/16, je bila potrjena ga. Alenka Čuš z 9 

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. Igor Radaš 

2) ga. Laura Planinc 

 

Glasovanje: 

 

1) g. Igor Radaš 

 

ZA: 11 članov 

PROTI: / 

VZDRŽAN: 2 

 

2) ga. Laura Planinc 

 

ZA: 4 člani 

PROTI: / 

VZDRŽAN: / 

 

SKLEP: 

Za namestnika predsednice Sveta staršev v šolskem letu 2015/16, je bil potrjen g. Igor Radaš 

z 11 glasovi. 

 

 

Add4 

 

G. ravnatelj predstavi poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15. 

 

Člani Sveta staršev podajo pozitivno mnenje za Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 

2014/15. 

 

 

Add5 

 

G. ravnatelj predstavi predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16. 

 

Člani Sveta staršev podajo pozitivno mnenje za predlog Letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2015/16. 

 

 

Add6 

 

G. ravnatelj prebere dopis, ki je bil 21. 8. 2015, posredovan na MO Ptuj, Svet za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu (SPV), Mestni trg 1, 2250 Ptuj, kjer poziva SPV in MO Ptuj: 

- za ponovno preverjanje varnosti semaforiziranega prehoda za pešce preko 

Mariborske ceste, 

- za uvedbo možnosti avtobusnega prevoza za učence s področja Mariborske 

ceste in ulic, ki zahtevajo na šolski poti prečkanje te ceste, 

- za preplastitev dotrajanega asfalta in ureditev razsvetljave ob tej poti, v 

zimskem času pa se naj še ta pot vključi v redno pluženje službi, ki je za to 

odgovorna,  



- za otroke s področja Turnišča se naj uvede dodatno postajališče  za šolski 

avtobus na Selski cesti, ki bi bilo bližje nadvozu, tako da bi učenci s področja 

okolice ulice Šercerjeve brigade imeli bližje do vstopa na šolski avtobus, 

- na cestiščih, prehodih za pešce na Zagrebški cesti, Rogaški cesti in na 

obnovljeni Poljski cesti naj se obnovijo talne označbe. 

 

G. ravnatelj pove, da na ta dopis še do današnjega dne nismo dobili nobenega pisnega 

odgovora. So pa bile v začetku šolskega leta na cestiščih in prehodih za pešce obnovljene 

talne označbe. 

 

Ob 18.40 uri sejo zapusti ga. Vrabl. 

 

Add7 

 

Ga. predsednica Sveta staršev pozdravi vse udeležence Sveta staršev in jih pozove k 

konstruktivnemu medsebojnemu sodelovanju. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri. 

 

 

 

ZAPISNIČARKA:     PREDSEDNICA SVETA STARŠEV: 

Maja Štrucl       Alenka Čuš 


