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Svet staršev 

 

 

ZAPISNIK 

 

2. seje Sveta staršev, ki je bila v četrtek, dne 22. 1. 2015 ob 17. uri v učilnici BU03. 

 

 

Prisotni - Svet staršev: 

Vanja Dragar (1.a), Igor Radaš (1.b), Boštjan Ljubec (2.a), Lea Rudolf (2.b), Danilo 

Kostanjevec (3.a), Aljoša Rozman (3.b), Alenka Čuš (4.a), Širec Ema (5.a), Suzana Fridl 

(5.b), Andreja Kokol (6.a), Aleksandra Vorih – nam. (6.a), Marjana Zupanič  (7.a), 

Aleksandra Mertelj (7.b), Dušan Bosilj (8.a),  

 

Opravičeno odsotni: 

Aleksandra Pal (8b), Vrabl Mojca (6.b), Nina Fürbas (9.a) 

 

Vabljeni gosti: 

g. ravnatelj Milan Fakin 

 

 

Predlagan je bil naslednji vrstni red: 

 

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti seje Sveta staršev 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev  

4. Pobude in vprašanja 

5. 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 

1. SKLEP: 

Dnevni red je bil soglasno potrjen z 12 glasovi. 

  

 

 

Add3 

2. SKLEP:  

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev je bil soglasno potrjen z 12 glasovi. 

 



Add4 

Go. Dragar zanima zakaj imajo učenci prvih razredov sistematski pregled s starši. 

G. ravnatelj pove, da se zaveda, da je spremstvo otroka na sistematski pregled breme starša, 

ampak, ker so še prvošolčki res majhni otroci, se bolj varno počutijo v spremstvu starša.    

 

Go. Dragar še zanima, koliko časa preživijo otroci na prostem (v oddelku podaljšanega 

bivanja). 

G. ravnatelj pove, da so otroci veliko časa zunaj na šolskem igrišču. V primeru slabega 

vremena, pa se otroci zadržujejo znotraj šole (učilnica, telovadnica). 

 

Ob 17.15 se seje Sveta staršev udeleži ga. Aleksandra Mertelj. Tako, da je na seji prisotnih 13 

članov Sveta staršev. 

 

 

Ga. Čuš pove, da za šol. leto 2014/15 potrebujemo nove člane za aktivno sodelovanje v 

komisiji za šolsko prehrano. Po kratki diskusiji so bili soglasno potrjeni naslednji člani:  

 

- g. Aljoša Rozman 

- ga. Marjana Zupanič 

 

S strani šole pa so v komisijo bili predlagani naslednji člani: 

- ga. Daniela Pernat, 

- g. Branimir Komel, 

- ga. Zdenka Kos. 

 

3. SKLEP: 

V komisiji za šolsko prehrano, za dobo 2 let so bili soglasno, z 13 glasovi, potrjeni naslednji 

člani Sveta staršev in sicer g. Aljoša Rozman, ga. Marjana Zupanič, ga. Daniela Pernat, g. 

Branimir Komel in ga. Zdenka Kos.  

 

Ob 17.20 uri se seje Sveta staršev udeleži g. Igor Radaš, tako da je na seji prisotnih 14 članov 

Sveta staršev. 

 

 

Ga. Čuš pove, da za šol. leto 2014/15 potrebujemo novega člana v Upravnem odboru šolskega 

sklada OŠ Breg. 

 

4 .SKLEP: 

Kot novi član v Upravnem odboru OŠ Breg, za dobo 2 let je bil soglasno, z 14 glasovi potrjen 

g. Aljoša Rozman. 

 

Add5 

 

Pobuda g. Ljubeca je, da bi se tečajni pouk nemščine izvajal pred poukom, ker so otroci 

zjutraj bolj učinkovitejši. 

 

Člani Sveta staršev pohvalijo praznično prireditev z bazarjem, ki se je odvijala v začetku 

meseca decembra.  

 

Ga. Kokol prosi za povečan nadzor v šolski garderobi, ker se otroci pretepajo. 



G. ravnatelj pove, da se je poostril nadzor v šolski garderobi in tudi razredniki so opozorili 

učence, da se ne smejo zadrževati v garderobi.  

 

Pobuda in naloga članov Sveta staršev je, da se na roditeljskem sestanku še enkrat obvesti 

starše o postopku oz. smernicah o morebitnih pritožbah in sicer: 

 

1. učitelj, 

2. razrednik, 

3. šolska svetovalna služba, 

4. ravnatelj. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.10 uri. 

 

 

 

ZAPISNIČARKA:     PREDSEDNICA SVETA STARŠEV: 

Maja Štrucl       Alenka Čuš 


