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ZAPISNIK  1. SEJE SVETA STARŠEV 

z dne 30. 9. 2019 ob 16.30 

 

Prisotni: priložena lista prisotnosti. 

 

Dnevni red: 

 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 

 Izvolitev predsednika, podpredsednika in zapisnikarja 

 Pravila Hišnega reda, pravila Šolskega reda in Vzgojni  načrt za šolsko leto 2019/20  

 Razno 

 

Predsednica sveta staršev, Barbara L. Lupša,  pozdravi vse prisotne. 

 

K točki 1 

Na podlagi prisotnih članov sveta staršev predsednica  sveta staršev ugotovi, da je svet sklepčen 

in da lahko nadaljuje s sejo. V potrditev predlaga dnevni red kot je zapisan zgoraj. 

 

SKLEP 1/1: 

Svet staršev je potrdil dnevni red seje sveta staršev z dne 30. 9. 2019. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

 

K točki 2 

Predsednica sveta staršev poda v razpravo zapisnik  seje z dne  3. 6. 2019 , ki so ga  člani sveta 

staršev prejeli po elektronski  pošti. 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

SKLEP 2/1 

Svet staršev je potrdil zapisnik seje sveta staršev z dne 3. 6. 2019                     .  

Vsi prisotni glasujejo ZA.  

 

K točki 3 

Na seji smo izvolili novo predsednico sveta staršev, podpredsednico in zapisnikarja. Soglasno, z 

devetimi glasovi, smo izvolili gospo Jasmino Kevp za novo predsednico sveta staršev. Za 

podpredsednico sveta staršev smo izvolili gospo Barbaro L. Lupša ter za zapisnikarico gospo 

Marušo Janet Štader. 

 



SKLEP 3/1 

Svet staršev se je bil seznanjen z izborom funkcije predsednika sveta staršev, kjer smo izvolili 

gospo Jasmino Kevp ter z izborom podpredsednice sveta staršev, ki je gospa Barbara L. Lupša in 

z izborom zapisnikarja, in sicer smo izvolili gospo Marušo Janet Štader.   

Sklep je bil soglasno potrjen. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

 

K točki 4 

Na seji smo pregledali Pravila Hišnega reda, pravila Šolskega reda in Vzgojni  načrt za šolsko 

leto 2019/20.  

 

Pri gradivu Pravila šolskega reda OŠ Črna na Koroškem smo se seznanili z nekaterimi popravki v 

vsebini dokumenta in sicer: 

  Poglavje 7: 

  Pohvale, priznanja in nagrade, je bilo pri poglavju Pohvale izbrisano »ali na javni     

prireditvi«, 

 Pisne pohvale je bilo izbrisano »Lep viden napredek pri…učni uspeh« in »pomoč 

sošolcem in drugim učencem na različnih področjih«, 

 Poglavje 10: 

 Pri poglavju Oddelčna skupnost je bilo izbrisano »sodelujejo pri oblikovanju« in 

dodano »s svojimi predlogi sodelujejo pri oblikovanju zgoraj omenjenih 

dokumentov«, 

 popravljene ostale slovnične napake. 

 

Pri gradivu Pravila Hišnega reda so bile izbrisane, spremenjene, dopolnjene naslednje besede / 

besedne zveze: 

 4. člen – »8.20«, »9.55«, »14.20«, »15.45«, »11.50«, 

 11. člen – »pametne ure«, 

 13. člen – »Na notranji strani vrat se lahko nalepijo različne podobe, vendar tako, da ni po 

odstranitvi nobenih sledi.«, 

 15. člen – »7. 00« do »14. 00«, »7. 15« do »8. 00«, 

 20. člen – »vozniški izpit«, »kotalkami«. 

 

Pri gradivu Vzgojni  načrt za šolsko leto 2019/20 so bile izbrisane, spremenjene, dopolnjene 

naslednje besede / besedne zveze: 

 Poglavje 3: Vrednote – »Poskusite nekaj novega«, »Dvigujte roko v razredu za odgovore na 

vprašanja«, »Spoštujte svoje učitelje«, »se odločili, da bodo«, »so zagotovljene«, »Bodite 

najboljši kolikor ste lahko«, »Sproščajte se po opravljenem delu«,«Delajte trdo za 

premagovanje svojih ovir«, »vsega , kar bi lahko kakor koli ogrožalo kogar koli v šoli«, 

»pogledati vase in kritično presojati«, »vsak ima isto pravico do kvalitetne izobrazbe kot vi«, 

»naredite domačo nalogo«. 

 

SKLEP 4/1 

Svet staršev se je bil seznanjen s spremembami oz. dopolnitvami dokumentov: Pravila Hišnega 



reda, pravila Šolskega reda in Vzgojni  načrt.   

Sklep je bil soglasno potrjen. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

 

K točki 5 

Predsednica sveta staršev, gospa Jasmina Kevp, je izpostavila 8 poglavje (Varnost učencev) 

Pravilnika šolskega reda, kjer je med drugim navedeno, da mora šola poskrbeti za varnost 

učencev in da se varnost izvaja z naslednjimi aktivnostmi: zagotavljamo varnost v šolskem 

prostoru (v poslopju in njeni okolici). Gospo Jasmino Kevp je zanimalo, kaj se dogaja z 

varnostno oceno, ki bi morala biti narejena s strani občine Črna, ki je v izdelavi že od meseca 

marca. Gospa ravnateljica, Romana Košutnik, je odgovorila, da bo na občini Črna povprašala kaj 

se dogaja z varnostno oceno, in da bo, ko bo le-ta opravljena, predstavnik civilne zaščite 

predstavil ugotovitve na OŠ Črna na Kor. 

 

Izvolili smo pritožbeno komisijo, v kateri so: gospa Katja Srebre, gospa Tanja Jerina in gospa 

Nina Jug. Pritožbeno komisijo smo izvolili za obdobje 4-ih let. V šolski sklad smo izvolili 

naslednje predstavnike: gospa Nataša Napotnik, Tatjana Obretan, gospod Bojan Pustoslemše k in 

Andrej Plesec. 

 

Sprejeli smo sklep, da razpisujemo volitve za predstavnike staršev v svet zavoda (kot je predlagal 

gospod Pustoslemšek, smo določili datum prijave, ki je 15. 10. 2019). 

 

Gospod Pustoslemšek je izpostavil še težave pri specifikaciji računa, ki ga straši prejmejo na 

začetku šolskega leta in na katerem so zajeti vsi stroški za tekoče šolsko leto. Pri tem se je 

pojavila težava stroška prevoza na Peco, ki naj bi bil 8 € na otroka, prejeli pa so položnico na 

kateri je bil znesek 10 €. Predlagal je še način plačevanja položnic in sicer plačevanje stroškov z 

eno položnico ali plačevanje sprotnih položnic.  

 

Gospa Napotnik je izpostavila težave pri uporabi E-asistenta, pri katerem E-asistent ne dovoli 

uporabe kode, saj gre za varstvo osebnih podatkov. 

 

Gospa Kumer izpostavlja problem čiščenja steklenic v šoli in postavlja vprašanje, zakaj ni letos 

razpisne šole v narave v 1. razredu. Gospa ravnateljica odgovarja, da je zakonsko obvezno, da 

šola organizira samo eno šolo v naravi, v 5. razredu, za letošnjo v 1. razredu pa se niso odločili 

dati ponudbe zaradi pritožb staršev.  

 

Gospa Barbara L. Lupša in gospa Tatjana Obretan izpostavljata neprimeren termin izvedbe šole v 

naravi za 7. razred (predlog staršev je, da se datum 14. 1. 2019 prestavi na mesec april oz. maj). 

 

 

 

 

 

Ostalih vprašanj in pripomb ni bilo. 

Seja zaključena ob 18. 30 uri. 



 

 

Zapisnik napisala:                                                                                 

Predsednica svet staršev: 

Maruša Janet Štader           Jasmina Kevp 

 

 


