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  ZAPISNIKA 1. SESTANKA SVETA STARŠEV 

V ŠOL. LETU 2019/20 

 

Z DNE 8. 10. 2019 S PRIČETKOM OB 18.00 V UČILNICI MATEMATIKE 

  

 

Na sejo so bili vabljeni vsi predstavniki razredov v tem šolskem letu, v. d. ravnateljice 

in pomočnica v. d ravnateljice. 

 

Sejo je vodila Milena Čuden, v. d. ravnateljice. 

  

Prisotni: starši – Žiga Bukovac, Sandra Bajde, Saša Matko, Anita Bećirović, Mateja 

Marolt, Katja Abruč, Katarina Jakelj, Amela Bešković, Andreja Urbanc, Suzana 

Bajrović, Robert Prodan, Admir Memič, Špela Brvar Bačič, Jasna Bevk, Mojca Juršič, 

Katarina Spasovska, Anjana Pavlič, Tomaž Polšak, Igor Vodnik, Simona Kodra, 

Milena Čuden – v. d. ravnateljice in Mojca Erlah – pomočnica v. d. ravnateljice  

 

Opravičeno odsoten: Robert Zlatanov 

Odsotna: Olga Lučka Lihtenger 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev predloga dnevnega reda 

2. Obravnava in potrditev poročila o uresničitvi letnega delovnega načrta v 

šolskem letu 2018/19 

3. Obravnava in potrditev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2019/20 

4. Izvolitev predsednika sveta staršev, njegovega namestnika in imenovanje 

predstavnikov staršev v komisijo za prehrano in šolski sklad 

5. Poročanje predstavnikov staršev posameznih oddelkov o predlogih, ki so bili 

oblikovani na roditeljskih sestankih 

6. Razno 

  
V uvodu je v. d. ravnateljice pozdravila vse prisotne. Nove člane je opozorila na 

poslovnik o delovanju sveta staršev, ki so ga vsi prejeli po e-pošti.  

 

Ad1 

Potrditev predloga dnevnega reda 

 

V. d. ravnateljica Milena Čuden je staršem prebrala dnevni red seje. 
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Sklep:  

Predstavniki sveta staršev so se strinjali (20 glasov ZA) s predlaganim dnevnim 

redom. 

 

Ad2 
Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta v šolskem letu 2018/19 

 
Milena Čuden, v. d. ravnateljice, je starše seznanila, da je zaključno poročilo za 

šolsko leto 2018/2019 pisala prejšnja ravnateljica Mateja Zukanovič. Ker je bilo 

sedanjemu vodstvu oddano nepopolno poročilo, ga staršem ni mogla predstaviti. 

 

Sklep: 

Ker je v. d. ravnateljice nepopolno poročilo o uresničitvi LDN za šolsko leto 

2018/2019 dobila šele včeraj, ga bodo predstavniki sveta staršev dobili po e-

pošti in morebitne pripombe oz. vprašanja poslali po e-pošti. 

 

Ad3 
 

Predstavitev predloga letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2019/20 
 
V. d. ravnateljice je predstavila osnutek letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 

2019/2020 in opozorila na glavne točke osnutka.  

 

Sklep:  

Starši so bili seznanjeni z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2019/2020. 
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Ad4 

Izvolitev predsednika sveta staršev, predstavnika komisije za prehrano in 

predstavnika šolskega sklada 

 

Prisotni starši so izvolili svoje predstavnike. 

 

Sklepi: 

1. Članica šolske komisije za prehrano v šol. letu 2019/2020 bo ga. Amela 

Bešković (20 glasov ZA). 

 

2. Članica upravnega odbora šolskega sklada za šolsko leto 2019/2020 bo ga. 

Anjana Pavlič (20 glasov ZA). 

 

3. Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 bo g. Robert Zlatanov, 

njegov namestnik pa g. Admir Memić. Starši so oba kandidata soglasno potrdili 

(20 glasov ZA).  

 

Ad5 

Poročanje predstavnikov staršev posameznih oddelkov o predlogih, ki so bili 

oblikovani na roditeljskih sestankih 

 

V. d. ravnateljice je pozvala samo tiste predstavnike, ki so z na roditeljskem sestanku 

obravnavali problematiko oz. izpostavili kakšne predloge.  

 

Sklep:  

Starši niso podali nobenih predlogov iz roditeljskih sestankov.  

 

Ad6 

Razno 

Straši drugega in tretjega triletja so opozorili na neprimeren odnos ene od učiteljic.  

 

V d. ravnateljica je obljubila, da se bo z učiteljico o naštetih težavah pogovorila in jo 

opozorila na profesionalen odnos v razredu. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15. 

 

Zapisnik napisala:       

Mojca Erlah,        Admir Memić, 

pomočnica v. d. ravnateljice   namestnik predsednika sveta staršev

           


