
OŠ Breg 

Rogaška c. 6 

2251 Ptuj 

 

Svet staršev 

 

ZAPISNIK 

 

2. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, dne 10. 1. 2017 ob 18. uri v učilnici BU03. 

 

Prisotni - Svet staršev: 

Polona Fajt (1.a), Nina Topolovec (1.b), Laura Planinc (2.a), Mojca Leber – nam. (2.b), Anja 

Moge (3.a), Igor Radaš (3.b), Sanda Lah Langerholc (4.a), Lea Rudolf (4.b), Janja Radaš 

(5.a),Aljoša Rozman (5.b),  Ema Širec (7.a), Suzana Fridl (7.b), Andreja Kokol (8.a), Marjana 

Zupanič (9.a) 

 

Opravičeno odsotni: 

Alenka Čuš (6.a), Roswitha Rojko (8.b), Tanja Ribič Vidovič (9.b) 

 

Vabljeni gosti: 

Ravnatelj, g. Milan Fakin 

 

Predlagan je bil naslednji vrstni red: 

 

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti seje Sveta staršev 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev 

4. Obravnava predloga Razvojnega načrta šole 2016 – 2020 

5. Izvolitev predstavnikov staršev v Svet šole (zavoda) 

6. Izvolitev dveh članov v pritožbeno komisijo 

7. Pobude in vprašanja 

8. Razno 

 

 

Add1 

Predsednik Sveta staršev, g. Radaš je pozdravil člane Sveta staršev. Ugotovil je, da je na seji 

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

 

Add2 

1. SKLEP 

Razširjen dnevni red je bil soglasno potrjen z 12 glasovi. 

 

Ob 18.05 uri se je seje udeležila ga. Rudolf. Tako, da je na seji prisotnih 13 članov Sveta 

staršev. 

 

Add3 

2. SKLEP 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev  z dopolnitvami je bil soglasno potrjen z 13 glasovi. 

 

Add4 

G. ravnatelj predstavi Razvojni načrt šole za obdobje 2016-2020. 

 

3. SKLEP 

Razvojni načrt šole 2016 – 2020 je bil soglasno potrjen z 13 glasovi. 



Add5 

Predsednik Sveta staršev, g. Radaš predstavi članom Sveta staršev postopek imenovanja 

predstavnikov staršev v Svet šole (zavoda). Volitve so bile izvedene javno. 

 

4. SKLEP:  

V svet zavoda OŠ Breg, za 4-letni mandat so bili soglasno z 13 glasovi potrjeni naslednji 

predstavniki Sveta staršev:  

 

- ga. Laura Planinc 

- g. Igor Radaš 

- ga. Nina Topolovec 

 

 

Ob 18.30 uri se je seje udeležil g. Rozman. Tako, da je na seji prisotnih 14 članov Sveta 

staršev. 

 

 

Add6 

5. SKLEP: 

V pritožbeno komisijo za obdobje 4 let sta bila soglasno z 14 glasovi potrjena naslednja člana 

Sveta staršev: 

- ga. Sanda Lah Langerholc  

- g. Rozman Aljoša 

 

 

Add7 

G. ravnatelj obvesti člane Sveta staršev o ukinitvi avtobusnega postajališča »Pri šparovčku«. 

Ustanoviteljica MO Ptuj opravičuje ukinitev navedenega postajališča zaradi racionalizacije 

šolskega prevoza in ker je razdalja manj kot 4 km ter ves čas urejen pločnik do šole, ni 

zakonske osnove, da bi bil zagotovljen avtobusni prevoz (je varna šolska pot). Avtobusni 

prevoz do postajališča »Pri šparovčku« se ukine z dnem, 16. 1. 2017. 

 

Pobuda članov Sveta staršev je, da se še vsaj v obdobju zime obdrži avtobusno postajališče 

»Pri šparovčku«. 

 

Pobuda ge. Radaš je, da se spletna stran šole bolj redno osvežuje, ažurira. 

 

Ga. Kokol opozori, da se šofer avtobusnega prevoza na redni šolski progi večkrat ne drži 

voznega reda (ali je prehiter ali pa zamuja) in tudi odnos do učencev je večkrat neprimeren. 

G. ravnatelj prosi člane Sveta staršev, da o vseh spremembah (odnos šoferja, točnost 

avtobusa) na redni šolski progi nemudoma obvestijo v tajništvo šole, da lahko čimprej 

ukrepamo. 

 

Add8 

/ 

 

Seja je bila zaključena ob 19.07 uri.  

 

 

 

ZAPISNIČARKA:     PREDSEDNIK SVETA STARŠEV: 

Maja Štrucl              Igor Radaš 


