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OŠ Breg 
Rogaška c. 6 
2251 Ptuj 
 
Datum: 27.9.2016  

 

Osnutek zapisnika 1. seje Sveta staršev 

Uvodoma nas je pozdravil g. ravnatelj Milan Fakin in nam predstavil dnevni red 1. seje Sveta staršev, 
ki je bil potrjen s 14. glasovi. 

Predlagan dnevni 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 2015/16 
5.    Obravnava predloga LDN za šolsko leto 2016/17 
6.    Obravnava predloga Razvojnega načrta šole 2016 - 2020 
7.    Pobude in vprašanja 
8.    Razno  

 

Add1.: Poročilo o opravljenih volitvah v Svet staršev po posameznih oddelkih. 

Volitve so bile opravljene na 1. skupnem roditeljskem sestanku 15.9.2016 po posameznih oddelkih. 
Izvoljeni so bili naslednji predstavniki: 
Glej priloga seznam predstavnikov v šol. Letu 2016/2017 
 
Prisotnih na 1.seji sveta staršev je bilo 14 predstavnikov staršev. S tem je bila 1.seja sklepčna. 
 

Add2.: Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta staršev za šol. leto 2016/2017 

 

Sklep: Svet staršev OŠ Breg  je konstituiran  na 1. redni seji Sveta staršev OŠ Breg v šol. letu 
2016/2017, dne 27.9.2016. 
Sklep je potrjen: s 14 glasovi ZA 

    z 0 glasovi PROTI 

                              z  0 glasovi VZDRŽANI 

 

Add3.: Volitve predsednika –predsednice Sveta staršev in volitve namestnika/namestnice 

predsednika Sveta staršev. 
Glede na poslovnik o delu sveta staršev OŠ Breg so volitve lahko tajne ali javne. 
 

Sklep:  Člani sveta staršev so  soglasno sprejeli sklep o načinu volitev predsednika/ce in namestnika 
predsednika/ce sveta staršev.  
Za javno glasovanje je glasovalo 14 članov 
Za tajno glasovanje je glasovalo 0 članov. 
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Oblikovanje kandidatne liste za predsednika/predsednico Sveta staršev: 

 Alenka  ČUŠ 

 Igor  RADAŠ 

  

Glasuje se po vrstnem redu njihovih priimkov, posebej za predsednika in posebej za namestnika. 

Vrstni red za predsednika/predsednico Sveta staršev 

Kandidat Število glasov ZA Izvoljen predsednik 

Alenka Čuš 6  

Igor Radaš 6  

   

   

 

Ponovne volitve v primeru enakega števila glasov 

Kandidat Število glasov ZA Izvoljen predsednik 

Alenka Čuš 7, 7, 6 6 

Igor Radaš 7, 7, 7 7 

   

 

Sklep:  

Za predsednika Sveta staršev OŠ Breg za šolsko leto 2016/2017 je bil z  7 glasovi ZA izvoljen g. Igor 

Radaš (v 4. krogu glasovanja). 
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Oblikovanje kandidatne liste za namestnika predsednika/predsednice Sveta staršev: 

               Alenka Čuš 

 ____________________________ 

Glasuje se po vrstnem redu njihovih priimkov, posebej za namestnika. 

Vrstni red za namestnika predsednika/predsednice Sveta staršev: 

Kandidat Število glasov ZA Izvoljen predsednik 

Alenka Čuš 14  

   

   

   

 

Ponovne volitve v primeru enakega števila glasov 

Kandidat Število glasov ZA Izvoljen predsednik 

   

   

   

 

Sklep: Za namestnico predsednika sveta staršev OŠ Breg je bila s 14 ZA izvoljena Alenka Čuš. 

Seznanitev s poslovnikom Sveta staršev OŠ Breg, ki je bil sprejet na seji sveta staršev z dne 

23.1.2.2013. Novi člani bodo prejeli svoj izvod Poslovnika. 

V prehodnih določbah sprejetega poslovnika je zapisano, da je možno poslovnik tudi dopolniti. Zato 

predlagam, da si ga ogledate do prihodnje seje in po potrebi predlagate dopolnitve. 
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Add4.: Obravnava Poročila o realizaciji LDN za šol. Leto 2015/2016 

Sklep: Starši so obravnavali Poročilo o realizaciji LDN za šol. Leto 2015/2016 in k njemu podajajo 

pozitivno mnenje. 

 

Add5.: Obravnava predloga LDN šole za šolsko leto 2016/2017 

Sklep: Starši so obravnavali Predlog LDN za šol. leto 2016/2017 in k njemu podajajo pozitivno  

mnenje. 

 

Add6.:  Obravnava predloga Razvojnega načrta OŠ Breg za obdobje 2016-2020 

Sklep: Svet staršev je obravnaval predlog Razvojnega načrta OŠ Breg za obdobje 2016-2020 in k 

predlogu še ni podal pripomb. Svet staršev bo podal mnenje k predlogu Razvojnega načrta OŠ Breg za 

obdobje 2016 do 2020, na  naslednji seji. 

Add7.:  Pobude in vprašanja 

Starše je zanimalo kako je oblikovan sklad za humanitarno pomoč, ali na šoli obstaja program pomoči 

potrebnim. G. ravnatelj je pojasnil, da se v ta namen črpajo sredstva iz šolskega sklada, pa tudi od 

zbranih sredstev na bazarjih, od zbiranja papirja idr. 

 

Add8.: Razno 

 

Seja Sveta staršev je bila zaključena ob 19.00 uri. 

 

 

 

Zapisničarka: Alenka Čuš 


