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Svet staršev 

 

ZAPISNIK 

 

3. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, dne 6. 6. 2017 ob 18. uri v učilnici BU03. 

 

Prisotni - Svet staršev: 

Polona Fajt (1.a), Laura Planinc (2.a), Mojca Leber – nam. (2.b), Igor Radaš (3.b),  

Lea Rudolf (4.b), Janja Radaš (5.a),Aljoša Rozman (5.b), Alenka Čuš (6.a),  Ema Širec (7.a), 

Suzana Fridl (7.b), Roswitha Rojko (8.b),  

 

Opravičeno odsotni: 

Nina Topolovec (1.b), Anja Moge (3.a), Sanda Lah Langerholc (4.a), Andreja Kokol (8.a), 

Marjana Zupanič (9.a), 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 2. seje Sveta staršev 

4. Soglasje za uporabo delovnih zvezkov, učbenikov za šolsko leto 2017/18 

5. Pobude in vprašanja 

6. Razno 

 

 

Add1 

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

prisotnih 11 članov Sveta staršev. S tem je 3. redna seja Sveta staršev OŠ Breg sklepčna. 

 

Add2 

1. SKLEP 

Dnevni red je bil soglasno potrjen z 11 glasovi. 

 

Add3 

2. SKLEP 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev  z dopolnitvami je bil soglasno potrjen z 11 glasovi. 

 

Add4 

G. ravnatelj predstavi izbor delovnih zvezkov, ki jih za šolsko leto 2017/18 predlaga strokovni 

aktiv OŠ Breg. 

 

3. SKLEP 

Delovni zvezki in učbeniki, ki jih za šolsko leto 2017/18 predlaga strokovni aktiv OŠ Breg, so 

bili soglasno potrjeni s 11 glasovi. 

 

 

 



Add5 

Go. Planinc zanima koliko otrok imamo vpisanih v prvi razred. 

G. ravnatelj pove, da imamo v šolskem letu 2017/18 samo en oddelek prvega razreda. 

 

Add6 

Predsednik Sveta staršev, g. Radaš, opozori člane o zelo slabi udeležbi staršev na predavanju 

za starše, ki je bila izpeljana v mesecu aprilu, saj ima šola s tem kar nekaj stroškov. Pozove 

jih, da naj kot predstavniki Sveta staršev to tematiko izpostavijo tudi na skupni govorilni uri 

po posameznih razredih. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.35 uri.  

 

 

 

ZAPISNIČARKA:     PREDSEDNIK SVETA STARŠEV: 

Maja Štrucl              Igor Radaš 


