
Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Stari trg ob Kolpi 

 

Datum: 21. 11. 2019. 

Kraj: Stari trg ob Kolpi, jedilnica OŠ Stari trg ob Kolpi. 

Čas: 18.45–20.30. 

Prisotni: Simon Hrovatin, Sonja Mihajlović (od 19.10), Sabina Kapš, Špela Goršić, Eva 

Halašová, ravnateljica Mojca Butala (od 19.00). 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje (priloga 1). 

2. Sprejem prenovljenega Poslovnika Sveta staršev (priloga 2). 

3. Predlogi kandidatov za predstavnika v Svetu zavoda (priloga 3). 

4. Organizacija novoletne obdaritve otrok in priprava prošenj za donacije. 

5. Akcija zbiranja odvečnega papirja, organizator Svet staršev. 

6. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta staršev. 

7. Drugo. 

Člani so se strinjali s predlaganim dnevnim redom, kar so potrdili z dvigom rok.  

K 1) 

Prebrali so zapisnik 1. redne seje Sveta. Eva H. je predlagala, da se popravi navedba »da se ni 

strinjala s predlaganim dnevnim redom« v » Eva Halašová je predlagala, da se 5. točka 

Volitve predsednika in podpredsednika prestavi na začetek dnevnega reda 1. redne seje.« 

Spremenjeni dnevni red so člani Sveta staršev oblikovali skupaj. 

Sklep K 1) 

Vsi člani se strinjajo s spremembo v zapisniku 1. redne seje Sveta staršev in zapisnik soglasno 

potrdijo z dvigom rok. 

K 2) 

V prenovljenem Poslovniku Sveta staršev bo odstranjen 27. člen (Poročilo šolskega sklada). 

O sprejetju oz. potrditvi bodo člani Sveta staršev glasovali na naslednji seji Sveta. 

Sklep K 2) 

Člani z dvigom rok soglasno potrdijo, da bo člen št. 27 odstranjen iz Poslovnika. Potrditev 

Poslovnika bo potekala na naslednji seji Sveta. 

K 3) 

Članom Sveta staršev do 2. redne seje ni uspelo zbrati predlogov kandidatov za Svet zavoda. 



 

Sklep K 3) 

Predloge kandidatov, izjave staršev za Svet zavoda bodo obravnavali na naslednji seji Sveta. 

Člani Sveta staršev potrdijo sklep z dvigom rok. 

K 4) 

Novoletna prireditev z Božičkom bo 20. 12. 2019. Pogovarjali so se o primernih darilih za 

otroke iz vrtca in šole. Vzgojiteljice so predlagale legokocke kot skupno darilo vsem otrokom 

v vrtcu, člani Sveta staršev pa nahrbtnik za vsakega učenca 1. triletja. Za nasvet glede skupnih 

daril za učence 2. in 3. triletja bodo prosili razrednike. Dogovorili so se, da bodo prošnje za 

donacijo poslali v času od 25. do 29. 11. 2019.  

Predsednik Sveta staršev je predlagal, da se januarja vsem darovalcem pošlje pisna zahvala. 

Če se jim bo uspelo dogovoriti z vrtcem, bodo zahvale poslali na risbah najmlajših.  

Sklep K 4) 

Člani se strinjajo, da na naslednji seji  27. 11. 2019 pripravijo prošnje za donacije in delno 

izberejo darila. 

K 5) 

Odvoz odvečnega papirja se bo izvedel januarja 2020. Na spletni strani OŠ Stari trg ob Kolpi 

se objavi obvestilo z informacijo o terminu izvedbe. Obvestilo bo poslano staršem še po 

interni pošti preko e-Asistenta, obešeno pa bo tudi na oglasni deski Sveta staršev. 

Sklep K 5) 

Člani Sveta skupaj oblikujejo obvestilo in ga posredujejo urejevalcu spletne strani OŠ in 

razrednikom do 10. 12. 2019. 

 

K 6) 

Člani se dogovorijo za naslednji sestanek 27. 11. 2019. Na 1. izredni seji bodo dorekli 

dejavnosti za obdaritev otrok na novoletni prireditvi. V kolikor bo zaradi časovne stiske 

naslednja seja Sveta v krajšem terminu od 7 dni, bo vabilo poslano 1 dan pred sejo.  

Sklep K 6) 

Predsednik Sveta staršev pošlje članom in ravnateljici vabilo za naslednjo sejo Sveta.  

K 7) 

7. točke dnevnega reda niso obravnavali. 

         

 

Eva Halašová, zapisnikarica     Simon Hrovatin, predsednik 

 


