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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV  

Osnovne šole OREHEK Kranj  

Številka: 900-1/2021/5              

Dne: 27. 9. 2021   

 

Upoštevajoč trenutno epidemiološko situacijo v državi, ki ni najboljša in se tudi slabša, smo 

1. sejo Sveta staršev izpeljali na daljavo z uporabo Google Meet videokonference.   

Prisotni: izvoljeni člani Sveta staršev,  

ravnatelj mag. Drago Zalar in vodja PŠ Mavčiče Janja Benedik Špendal. 

Zapisničarka: Ana Fajfar.  

 

Seja se je pričela 27. 9. 2021 ob 18.00 in končala ob 20.20.   

  

DNEVNI RED:   

1. Potrditev dnevnega reda seje Sveta staršev.   

2. Predstavitev izvoljenih predstavnikov staršev v posameznih oddelkih.   

3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev.  

4. Izbira stalnega zapisnikarja sej Sveta staršev.   

5. Obravnava in potrditev Poslovnika za delo Sveta staršev.  

6. Poročanje o sprejetih sklepih roditeljskih sestankov.  

7. Obravnava Letnega delovnega poročila šole za leto 2020/2021.  

8. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za leto 2021/2022 in sprejem 

nadstandardnih programov šole.   

9. Razno.   

 

 

 

K točki 1. Potrditev dnevnega reda seje Sveta staršev.   

SKLEP št. 1: Dnevni red seje je bil sprejet.  

  

K točki 2. Predstavitev izvoljenih predstavnikov staršev v posameznih oddelkih.  Predstavniki 

Sveta staršev so se na kratko predstavili.   

  

K točki 3. Izvolitev predsednika  in namestnika predsednika Sveta staršev.   

SKLEP št. 2: Starši bodo za predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika 

glasovali javno.   

 

SKLEP št. 3: Za predsednika Sveta staršev je bil soglasno izvoljen Anže Tršan.   

  

 

SKLEP št. 4: Za namestnico predsednika Sveta staršev je bila soglasno izvoljena Maruša 

Paderčič.     

   

K točki 4. Izbira stalnega zapisnikarja sej Sveta staršev.   
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SKLEP št. 5: Zapisnike Sveta staršev piše Ana Fajfar, tajnica šole.  

  

K točki 5. Obravnava in potrditev Poslovnika za delo Sveta staršev.  

SKLEP št. 6: V 17. členu Poslovnika Sveta staršev se vpiše število 2 (najmanj 2 seji v šolskem 

letu).  

SKLEP št. 7: Poslovnik za delo Sveta staršev z dopolnitvijo so prisotni člani sprejeli.   

  

K točki 6. Poročanje o sprejetih sklepih roditeljskih sestankov.  

SKLEP št. 8:  Člani Sveta staršev ugotavljajo, da so sklepi sprejeti na roditeljskih sestankih 

javno objavljeni in da ni potrebe po še enkratnem poročanju vsakega razreda posebej. 

Prisotni člani so sklep potrdili.  

 

K točki 7. Obravnava Letnega delovnega poročila šole za leto 2020/2021.  

SKLEP št. 9: Svet staršev daje pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu poročilu za 

šolsko leto 2020/2021.   

   

K točki 8. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za leto 2021/2022 in sprejem 

nadstandardnih programov šole.   

SKLEP št. 10: Svet staršev daje pozitivno mnenje k Letnem delovnem načrtu šole za leto  

2021/2022.  

 

Nadstandardni programi v letošnjem šolskem letu so:  

SKLEP št. 11: Svet staršev daje pozitivno mnenje in sprejema vse nadstandardne 

programe šole.  

 

K točki 9. Razno.   

SKLEP št. 12: Predsedniku Sveta staršev Anžetu Tršanu se posreduje vse elektronske 

naslove vseh predstavnikov, ki so podali pisno soglasje za uporabo osebnih podatkov.  

 

Elektronski naslov je assos-podkrvavcem@googlegroups.com   

 

SKLEP št. 13: Starši niso izbrali predstavnika. Predsedniku Sveta staršev Anžetu Tršanu 

bomo poslali vabilo aktiva staršev pod Karavankami.  

 

 

 

Seja se je zaključila ob 20.20.   

   

 

 

 

Predsednik Sveta staršev  

       Anže TRŠAN 

 


