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Svet staršev 
 
Datum: 27. 09. 2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
1. seje Sveta staršev OŠ Jakoba Aljaža Kranj, ki je bila v četrtek, 27. 09. 2018,  ob 
18. uri v zbornici šole.  
 
PRISOTNI: 
Člani Sveta staršev: Rok Bavdek, Matej Beranič, Božica Čulibrk Rajković, Nataša 
Mohorič, Jure Zelnik, Uroš Zemljič, Karmen Šparovec Terekhov, Sandra Preradović, 
Špela Rus, Sebastian Tofaj, Radmila Keleman, Mojca Marcen, Sebastjan Likozar, 
Mia Mihelich, Tina Šturm, Miloš Bajt, Ria Jagodic, Tony Del Fabro, Jože Kadivec, 
Dubravka Lojić, Bojan Brezničar in Nadja Simić. 
DRUGI VABLJENI: ravnatelj šole, Jože Povšin. 
 
ODSOTNI:  
Člani Sveta staršev: Anja Adlešič in Boštjan Kovše. 
 
 
Predlagan je bil naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Poročilo o opravljenih volitvah v svet staršev po posameznih oddelkih, 
2.  Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta staršev, 
3. Navodila za volitve in izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta staršev, 
4. Seznanitev s poslovnikom sveta staršev, s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja 

in akti zavoda, ki urejajo področje delovanja sveta staršev, 
5.  Izvolitev predstavnika v šolski sklad 
6.  Izvolitev predstavnika v komisijo za prehrano 
7. Izvolitev člana v svet šole namesto gospoda Davorja Brezarja 
8.  Razno, predlogi in pobude 

 
 

G. ravnatelj, Jože Povšin, je pozdravil nove člane Sveta staršev. Ugotovil je, da je 
Svet staršev sklepčen. Navzoče je seznanil z dnevnim redom. Ker na dnevni red ni 
bilo pripomb, je bil sprejet 

sklep: potrdi se dnevni red 1. seje Sveta staršev.  
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K točki 1 

 
Po poslovniku o delu Sveta staršev člane Sveta staršev volijo starši na roditeljskih 
sestankih s tajnim ali javnim glasovanjem (3. člen Poslovnika). Volitve predstavnikov 
staršev v Svet staršev so bile že izvedene. Predstavniki staršev so povedali, da so 
volitve na roditeljskih sestankih potekale brez posebnosti. 
 
K točki 2 
 
Ravnatelj je ugotovil, da so mandati verificirani in razglasil 
 
sklep: Svet staršev v sestavi Rok Bavdek, Matej Beranič, Božica Čulibrk 
Rajković, Nataša Mohorič, Jure Zelnik, Uroš Zemljič, Karmen Šparovec 
Terekhov, Kostadin Videnović, Špela Rus, Sebastian Tofaj, Radmila Keleman, 
Saša Hrženjak, Sebastjan Likozar, Mia Mihelich, Tina Šturm, Miloš Bajt, Ria 
Jagodic, Tony Del Fabro, Jože Kadivec, Dubravka Lojić, Bojan Brezničar, Nadja 
Simić, Anja Adlešič in Boštjan Kovše, je imenovan. 
 
 
K točki 3 
 
G. ravnatelj je predlagal volitve za novega predsednika in namestnika predsednika 
Sveta staršev. Starši so za predsednika predlagali g.Tonyja Del Fabra. 
  
Sklep: Člani Sveta staršev soglasno potrdijo g. Tonyja Del Fabra za novega 
predsednika Sveta staršev. 
 
Za namestnico predsednika Sveta staršev je bila predlagana ga Tina Šturm. 
 
Sklep: Člani Sveta staršev soglasno potrdijo go. Tino Šturm za namestnico 
predsednika Sveta staršev. 
 
 
K točki 4 
G. ravnatelj predstavi poslovnik Sveta staršev, ki so ga člani Sveta staršev 
predhodno prejeli po mailu. 
 
 
K točki 5 
Za predstavnico šolskega sklada je bila predlagana ga. Mia Mihelich. 
 
Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil go. Mio Mihelich za novo predstavnico 
šolskega sklada. 
 
 
K točki 6 
Za predstavnika šolske komisije za prehrano je bil predlagan g. Jure Zelnik. 
 
Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil g. Jureta Zelnika za novega člana 
komisije za šolsko prehrano. 
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G. ravnatelj je predlagal, da se prispevek 1 € za posebne namene potrdi za čas do 
preklica. 
 
Sklep: Prispevek staršev 1 € za posebne namene se potrdi  za čas do preklica. 
 
K točki 7 
G. ravnatelj je prejel odstopno izjavo g. Davorja Brezarja, da odstopa s funkcije člana 
Sveta staršev. Glede na to, da je g. Brezar tudi član Sveta šole, je potrebno izvoliti 
novega člana staršev v Svet šole. 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet 
 
sklep: Svet staršev soglasno potrjuje g. Tonyja Del Fabra za novega 
predstavnika staršev v Svet šole.  
 
 
K točki 8 
G. ravnatelj je prisotne obvestil, da zaradi uvajanja nove kuhinjske opreme lahko 
pride do spremembe jedilnika. 
 
G. ravnatelj seznani člane Sveta staršev o energetski obnovi šole, ki naj bi se pričela 
prihodnji teden. Gradbena dela naj bi se v večji meri vršila med krompirjevimi 
počitnicami. 
 
S strani Sveta staršev je bila podana pripomba, da se večina dni dejavnosti 
organizira v jesenskem času. G. ravnatelj pove, da na organizacijo dni dejavnosti 
vpliva več dejavnikov in da se organizator odloči za najprimernejši čas izvedbe. 
 
Predsednik Sveta staršev je opozoril, da so podatki na spletni strani pomanjkljivi in 
neažurni. G. ravnatelj bo zadevo preveril. 
 
Starši so izrazili željo, da bi bil na spletni strani objavljen seznam bralne značke. 
Izrazili so tudi željo, da bi ponudili učencem v sklopu šole več interesnih dejavnosti. 
 
Starši 7. razredov sprašujejo g. ravnatelja, zakaj oba 7. razreda poučuje angleščino 
ga. Irena Teran, dopolnilni in dodatni pouk pa ga. Korenjak in ga. Pajntar. 
G. ravnatelj odgovori, da učiteljice med seboj komunicirajo in da ne vidi problema v 
tem. 
 
Postavljeno je bilo tudi vprašanje, zakaj šola v naravi v 3. razredu traja samo tri dni.   
 
 
Sejo smo zaključili ob 19.30. 
 
 
 
 
 
Zapisnikarica:     Predsednik Sveta staršev: 
Natalija Cvek      Tony Del Fabro 


