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Z  A  P  I  S  N  I  K 

DRUGE SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

 

Datum: 28. 1. 2019 

Prisotnost: Andrej Ramšak, Petra Barth, Nada Jeseničnik Krajnc, Nataša Ferarič, Matjaž 

Sedeljšak, Janja Koren, Branka Petković, Silva Krivec 

Drugi vabljeni: Ravnateljica Dragica Jurjec 

Opravičeno odsotni: Branko Paradiž, Zoran Zajamšek 

 

Dnevni red: 

 

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

 2. Volitev predstavnikov Sveta staršev OŠ Šentjanž pri Dravogradu v Svet zavoda 

  3. Obravnava gradiva poslovnika o delu Sveta staršev 

 4. Predlogi, mnenja in vprašanja 

 

Predsednica sveta staršev je predlagala spremembo dnevnega reda in sicer, da se bod tretjo točko doda 

obravnava gradiva poslovnika o delu sveta staršev. Točka tri se prestavi na točko štiri. 

Prisotni člani sveta staršev so soglasno potrdili  dopolnjen predlog dnevnega reda. 

 

K1) Predsednica sveta staršev gospa Nataša Ferarič je prebrala zapisnik zadnje seje sveta staršev. Na 

zapisnik ni bilo pripomb in so ga člani soglasno potrdili.  

Ravnateljica je k prebranemu zapisniku pod zadnjo točko dodala, da smo uredili dostop do e-redovalnice, 

da se je kar 170 staršev odločilo, da bi ta vpogled želelo imeti. Prav tako se je ravnateljica zahvalila članu 

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu g. Matjažu Sedeljšaku, saj so se na našo prošnjo udeležili 

kolesarjenja na športnem dnevu dne, 29.9.2018. 

 

1. SKLEP: Zapisnik prejšnje seje sveta staršev se soglasno potrdi. 

 

K2) Člani sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da bodo volitve predstavnikov staršev v svet šole javne 

z dvigovanjem rok. Mandat predstavnikov staršev v svetu traja 4 leta in je povezan s statusom otroka 

oziroma učenca. Po razpravi o predlogih kandidatov za predstavnike staršev v svet šole, so člani sveta 

staršev soglasno sprejeli naslednja sklepa. 

2. SKLEP: Volitve predstavnika staršev v svet šole  bodo javne z dvigovanjem rok.  

 

3. SKLEP: Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil v svet šole naslednje predstavnike: 

 

- Nataša Ferarič 

- Janja Koren 

- Nada Jeseničnik Krajnc 

 

 

K3) Člani sveta staršev morajo obravnavati in sprejeti poslovnik sveta staršev. Dogovorimo se, da vsem 

članom pošljemo gradivo po elektronski pošti in ga na naslednji seji, ki bo predvidoma marca tudi 

sprejmemo.  

 

K4) Ravnateljica je obvestila navzoče, da predvidevamo, da bo z naslednjim šolskim letom našo šolo 

obiskovalo 30 prvošolcev, ter da bo vpis v prvi razred 11.2.2019.  



Povedala je, da bodo imeli učenci v petek, 1.1.2019, športni dan in v soboto, 2.2.2019, pouk, saj imajo na 

smučišču Bukovnik v soboto tekmo. S tem dnem bomo izpolnili realizacijo 189 dni pouka na letni ravni.  

 

Članica staršev je vprašala, zakaj se v okviru športnega dne ne organizirajo kakšne druge dejavnosti poleg 

smučanja in sankanja pri Bukovniku, npr. drsanje,… 

Ravnateljica je razložila, da imamo kadrovski problem, saj nimamo dovolj učiteljev, da bi lahko 

spremljali učence na teh dejavnostih zunaj šole, ker so nekateri učitelji na ta dan prisotni tudi na šolskih 

tekmovanjih, problem so tudi bolniške odsotnosti. Ravnateljica bo to željo posredovala športnemu 

pedagogu, ki po povprašal učence za morebitni interes. 

 

Predstavniki staršev je vprašal o morebitnem plačevanju obveznosti do šole preko trajnega naloga. 

Odgovor je bil, da starši niso povpraševali po tem načinu plačevanja obveznosti do šole, saj 

predvidevamo, da večina staršev plačuje preko klika in da lahko v primeru, ko imajo na šoli več otrok, le 

ta plačila združijo v eno transakcijo. Če bi se v prihodnje pojavil večji interes staršev po trajnih 

obremenitvah bomo omogočili tudi takšno plačevanje. 

 

 

Zapisala:         Predsednica sveta staršev: 

Karmen Hribernik        Nataša Ferarič 

 
 

 


