
 
 
 

ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

 

Sestanek je bil v torek, 21. 9. 2021, v prostorih šole (učilnica zgodovine). Sestanek se je pričel 

ob 17. uri. 

Evidenca prisotnosti je v prilogi zapisnika.  

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda 

2. Poročilo o opravljenih volitvah predstavnikov staršev oddelkov v Svet staršev šole in 

seznanitev s pristojnostmi Sveta staršev šole ter konstituiranje Sveta staršev šole 

3. Pregled realizacije sklepov iz zapisnika 4. sestanka Sveta staršev šole v šolskem letu 

2020/21 

4. Obravnava predloga Letnega delovnega načrta OŠ Središče ob Dravi za šolsko leto 

2021/22 

5. Predlogi in pobude staršev 

6. Razno:  

- izbor izvajalca fotografiranja oddelčnih skupnosti učencev 

- idr.  

 

K 1. točki 

Ravnateljica je lepo pozdravila navzoče, jim čestitala za imenovanje, jih nagovorila ob začetku 

novega mandata in preverila prisotnost. Ugotovila je, da Svet staršev šole ni bil sklepčen, saj 

so bili prisotni 4 predstavniki razreda in ena namestnica predstavnika razreda. Ravnateljica je 

pojasnila, da imajo v skladu z navodili MIZŠ pravico do glasovanja samo predstavniki staršev, 

njihovi namestniki pa ne.  

Prisotni so se dogovorili, da se sestanek izpelje, predloge sklepov pa se potrdi na 

korespondenčni seji.   



Ravnateljica je predstavila predlagani dnevni red, s katerim so se prisotni strinjali.  

 

K 2. točki 

Ravnateljica je podala poročilo o opravljenih volitvah predstavnikov staršev vsakega oddelka 

šole.  

V nadaljevanju je prisotne seznanila s pristojnostmi sveta staršev, ki so določene v 66. členu 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter vsem razdelila liste z zapisom  

vsebine navedenega člena. 

Ravnateljica je prisotne seznanila, da je potrebno imenovati novo vodstvo Sveta staršev šole in 

sicer predsednika, podpredsednika in zapisnikarja. Predstavila je potek postopka imenovanja, 

ki je zapisan v 6., 7. in 10. členu  Poslovnika Sveta staršev OŠ Središče ob Dravi.  

V skladu s tem členom Poslovnika so prisotni izbirali način glasovanja in predlagali: 

 

Predlog sklepa št. 1: Glasovanje o predsedniku, namestniku in tajniku Sveta staršev šole 

potekalo javno. 

 

Prisotni so predlagali kandidate za predsednika. Predlagan je bil Gregor Rubin, ki je 

kandidaturo sprejel.  

  

Predlog sklepa št. 2: Za predsednika Sveta staršev šole je imenovan Gregor Rubin. 

 

Nato so prisotni predlagali kandidate za podpredsednika Sveta staršev šole. Predlagana je bila 

Suzana Potočnik, ki je kandidaturo sprejela.  

  

Predlog sklepa št. 3: Za podpredsednico Sveta staršev šole je imenovana Suzana Potočnik.  

 

Sledilo je zbiranje predlogov za kandidate za zapisnikarja Sveta staršev šole. Predlagana je bila 

Marija Šala, ki je kandidaturo sprejela. 

 

Predlog sklepa št. 4: Za zapisničarko Sveta staršev šole je imenovana Marija Šala. 

 

 

 

 



K 3. točki 

Ravnateljica je predstavila zapisnik 4. sestanka Sveta staršev šole v šolskem letu 2020/21 in 

podala pregled realizacije sklepov prejšnje seje. Vsi sklepi prejšnjega sestanka so bili 

realizirani. Zapisnik je bil objavljen na spletni strani šole. 

 

K 4. točki 

Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt OŠ Središče ob Dravi za šolsko leto 2021/22. 

Prisotni so izvleček iz LDN načrta šole dobili po e-pošti.  

 

Predlog sklepa št. 5: Svet staršev šole daje pozitivno mnenje k predlogu LDN OŠ Središče 

ob Dravi  za šolsko leto 2021/22.   

 

K 5. točki 

Ravnateljica se je zahvalila, da so člani Sveta staršev šole upoštevali navodilo na vabilu za 

sestanek in ji vprašanja poslali v naprej po e-pošti. 

Suzana Potočnik je poslala vprašanje glede izbora izvajalca fotografiranja učencev ob koncu 

šolskega leta in glede izvedbe priprav na tekmovanje iz logike. Ravnateljica je podala odgovor 

na obe vprašanji. 

Boštjan Kuharič je poslal vprašanje glede plavalnih tečajev in glede zimske šole v naravi. 

Ravnateljica je podala odgovor na obe vprašanji.   

 

K 6. točki 

 

Ravnateljica je prisotne seznanila s ponudbo za fotografiranje otrok. Ponudbo sta poslala  

Artpro d.o.o. in Foto Žalar iz Ormoža. 

 

Starši so si ogledali obe prispeli ponudbi. V času razprave o izboru ponudnika fotografiranja 

ravnateljica ni bila prisotna, da ji ne bi kdo očital vplivanja na odločitev staršev.   

 

Predlog sklepa št. 6: Svet staršev šole je soglasno potrdil podjetje Artpro  d.o.o. za 

fotografiranje učencev. 

 

Ravnateljica je predlagala Svetu staršev, da na Upravni odbor Šolskega sklada naslovijo prošnjo 

za sofinanciranje likovnega materiala za učence za šolsko leto 2021/22 v višini 5 € na učenca. 



 

Prisotne je seznanila, da bo članom Upravnega odbora Šolskega sklada pretekel mandat in da 

bo na naslednjem sestanku potekalo imenovanje novih predstavnikov. Upravni odbor Šolskega 

sklada sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki delavcev šole. Prisotne je 

spodbudila, da do naslednje seje razmislijo o predlogih za imenovanje predstavnikov staršev v 

ta odbor.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.30. 

 

Zapisala:                                                                 Predsednik Sveta staršev šole: 

mag. Jasna Munda, ravnateljica                                                          Gregor Rubin 

 

 

Soglasje h kandidaturi za predsednika Sveta staršev šole: ____________________________ 

Soglasje h kandidaturi za namestnika predsednika Sveta staršev šole: ___________________ 

Soglasje h kandidaturi za zapisnikarja Sveta staršev šole: _____________________________ 

 


