
OŠ Breg 

Rogaška c. 6 

2251 Ptuj 

 

Svet staršev 

 

 

ZAPISNIK 

 

3. seje Sveta staršev, ki je bila v sredo, dne 8. 6. 2016 ob 17. uri v učilnici BU03. 

 

 

Prisotni - Svet staršev: 

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

Langerholc (3.a), Lea Rudolf (3.b), Danilo Kostanjevec (4.a), Alenka Čuš (5.a),  Suzana Fridl 

(6.b), Andreja Kokol (7.a), Marjana Zupanič (8.a) 

 

Opravičeno odsotni: 

Aljoša Rozman (4.b), Širec Ema (6.a), Mojca Vrabl (7.b), Tanja Ribič Vidovič (8.b), Dušan 

Bosilj (9.a), Aleksandra Pal (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 2. seje Sveta staršev 

4. Soglasje za uporabo delovnih zvezkov, učbenikov za šolsko leto 2016/17 

5. Informacije s sestanka na MO Ptuj – ureditev varne poti, avtobusnega prevoza z 

Mariborske ceste za učence OŠ Breg 

6. Pobude in vprašanja 

7. Razno 

 

 

Add1 

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

prisotnih 12 članov Sveta staršev. S tem je 3. redna seja Sveta staršev OŠ Breg sklepčna. 

 

 

Add2 

1. SKLEP 

Dnevni red je bil soglasno potrjen z 12 glasovi. 

 

 

Add3 

2. SKLEP 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev je bil soglasno potrjen z 12 glasovi. 

 

 



Add4 

 

G. ravnatelj predstavi izbor delovnih zvezkov, učbenikov za šolsko leto 2016/17, ki jih 

predlaga strokovni aktiv OŠ Breg. 

 

3. SKLEP 

Delovni zvezki in učbeniki za šolsko leto 2016/17 so bili soglasno potrjeni s 12 glasovi.  

 

 

Add5 

 

Ga. predsednica Sveta staršev poda informacije, ki jih je prejela od g. Gorazda Oreška, 

podžupana MO Ptuj v zvezi s problematiko avtobusnega prevoza na Mariborski cesti za 

učence OŠ Breg in sicer g. Orešek je povedal, da obstaja možnost, da bi se učenci vozili v in 

iz šole z mestnim avtobusom. Ta možnost še je seveda odprta, tako da še tečejo pogovori. Do 

konca junija 2016 bi naj bilo o tej zadevi podano mnenje na MO Ptuj. 

 

 

Add6 

 

G. ravnatelj seznani člane Sveta staršev, da so na osnovi potrjenega predloga Javne agencije 

Republike Slovenije za varnost prometa bile s strani Vlade RS sprejete smernice za šolske 

poti. Na osnovi teh smernic je potrebno pripraviti Načrt šolskih poti OŠ Breg do 30. 6. 2016.  

Ravnatelj k sodelovanju vabi tudi Svet staršev in predlaga, da med seboj izberejo tri člane, 

kateri se bodo udeležili sestankov za varno pot učencev OŠ Breg. 

 

4. SKLEP 

Soglasno z 12 glasovi so bili izbrani naslednji člani: 

- Alenka Čuš, 

- Vanja Dragar in  

- Laura Planinc 

 

 

Add7 

 

Ga. predsednica Sveta staršev obvesti vse navzoče, da se nekateri otroci vozijo v šolo z 

rolkami in hkrati predlaga, da bi se zaradi varnosti otrok in drugih udeležencev v prometu 

prepovedala vožnja z rolkami.  

 

Ga. predsednico Sveta staršev tudi zanima, če je g. ravnatelj izvedel spremljavo pri uri športne 

vzgoje. Kajti očitki staršev so, da pri uri športne vzgoje niso primerno vodene učne ure 

(učitelj večkrat ni ves čas prisoten pri uri športne vzgoje, učenci se ogrevajo brez nadzora). 

G. ravnatelj pove, da je izvedel več spremljav pri uri športne vzgoje in ni zaznal nepravilnosti 

pri izvedbi ur ŠV. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.  

 

 

 

ZAPISNIČARKA:     PREDSEDNICA SVETA STARŠEV: 

Maja Štrucl       Alenka Čuš 


