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Svet staršev 

 

 

ZAPISNIK 

 

2. seje Sveta staršev, ki je bila v četrtek, dne 19. 12. 2013 ob 17. uri v učilnici št. 16. 

 

 

Prisotni - Svet staršev: 

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

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

Vorih – nam. (5.a), Mojca Vrabl – nam. (5.b), Andreja Maroh – nam. (6.a), Tanja Ribič 

Vidovič – nam. (6.b), Gorazd Orešek (7.a), Aleksandra Pal (7.b), Jerneja Brenčič in Tanja 

Kozar Stošič – nam. (8.a), Karmen Koderman Vtič (9.a), Drago Furek – nam. (9.b)  

 

 

Predlagan je bil naslednji vrstni red: 

 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti seje Sveta staršev 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev 

4. Potrditev Poslovnika o delu Sveta staršev 

5. Pobude in vprašanja 

6. Razno 

 

 

 

 

Add1 

Predsednica Sveta staršev je pozdravila člane Sveta staršev. Ugotovila je, da je na seji 

prisotnih 12 članov Sveta staršev. S tem je 2. redna seja Sveta staršev OŠ Breg sklepčna. 

 

 

Add2 

Dnevni red 2. seje Sveta staršev je soglasno potrjen z 12 člani Sveta staršev. 

 

Ob 17.05 uri se seje Sveta staršev udeležita g. Boštjan Ljubec in ga. Karmen Koderman Vtič.  

 

 

Add3 

 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev je bil potrjen z 14 glasovi. 

 

 

Ob 17.20 uri se seje Sveta staršev udeleži ga. Aleksandra Vorih – nam. 5.a. 

Ob 17.25 uri se seje Sveta staršev udeleži ga. Jerneja Brenčič. 

Ob 17.35 uri se seje Sveta staršev udeleži g. Gorazd Orešek. 

 

2. seja Sveta staršev je ob 17.35 uri sklepčna z 16 člani Sveta staršev. 



Add4 

 

Predsednica Sveta staršev, ga. Čuš poda v pregled in diskusijo članom Sveta staršev 

Poslovnik o delu Sveta staršev. 

 

SKLEP: 

Poslovnik o delu Sveta staršev je bil potrjen s 15 glasovi, 1 član je bil vzdržan. 

 

 

Add5 

 

Ga. Kokol, predstavnica 5.a razreda, obvesti člane Sveta staršev o prisotnih čustvenih in 

vedenjskih motnjah učenca v tem oddelku in o sprejetih sklepih na skupnem roditeljskem 

sestanku tega oddelka.  

G. ravnatelj pove, da šola že dalj časa spremlja problematiko v tem oddelku. V letu 2014 bo 

šola pomoč reševala z vključitvijo dodatne spremljevalne osebe preko sistema javnih del. 

 

SKLEP: 

Predstavnica iz 5.a razreda je obvestila člane Sveta staršev s sprejetimi sklepi na skupnem 

sestanku staršev tega oddelka. Sprejeti sklep se bo v letu 2014 realiziral s pomočjo zaposlitve 

spremljevalne osebe preko sistema javnih del. 

 

 

Go. Radaš zanima ali se bo izvedla kakšna nadomestna zaposlitev za učiteljico Brigito Peršoh 

Bezjak, ki je v bolniškem staležu. 

G. ravnatelj pove, da je v mesecu novembru prišla okrožnica iz Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport, da zaradi zmanjšane kvote ne bodo odobrili soglasja za nadomeščanje 

odsotnih delavcev. Zato smo nadomeščanje reševali znotraj šole. V sredini meseca decembra 

smo iz MIZŠ dobili soglasje za nadomestno zaposlitev, tako da  se z dne, 2. 1. 2014  izvede 

nadomestna zaposlitev v oddelku podaljšanega bivanja. 

 

G. Orešek se zahvali za odlično izpeljan Bazar in predlaga, da bi v naslednjem letu otroci 

izdelali več novoletnih voščilnic. 

G. ravnatelj pove, da bomo naslednje leto povečali število izdelkov, hkrati pa se zahvali vsem 

članom Sveta staršev za vse prispevke in donacije. 

 

Predsednica Sveta staršev, ga. Čuš predstavi članom Sveta staršev program šolskega sklada za 

šolsko leto 2013/14. 

Šolski sklad skrbi za pridobivanje sredstev iz sponzorskih sredstev, donacij, prispevkov 

staršev, občanov, zapuščin in drugih virov (bazar, zamaški, papir, …). S sredstvi financira 

dejavnosti, ki jih redni program ne financira. Denar je namenjen: 

 

- pomoči socialno šibkih učencev (financiranje šole v naravi, plavalnega tečaja, 

vstopnin, dnevov dejavnosti…), 

- nakupu opreme oz. rekvizitov (oprema namenjena večjemu številu učencev – žoge, 

športni rekviziti, ipd.), 

- dejavnosti, ki niso redni program, zvišanje standarda pouka (nadarjeni učenci), 

- zbiranje sredstev za dvigalo (akcija traja do izgradnje le-tega), 

- zbiranje sredstev za valeto devetošolcev (sredstva zbirajo devetošolci pri sponzorjih, 

šola potrdi vlogo). 

 

 

 



Add6 

 

/ 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 

 

 

 

ZAPISNIČARKA:     PREDSEDNICA SVETA STARŠEV: 

Maja Štrucl       Alenka Čuš 


