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Datum: 17. 10. 2019  

 

                                                                ZAPISNIK  2. SEJE SVETA STARŠEV 

                                                                z dne 17. 10. 2019 ob 18.00 

 

Prisotni:   priložena lista prisotnosti. 

Opravičeno odstotni: Marusa Zaletelj Obretan 

Marusa Janet Stader 
Barbara Ljubojevic Lupsa 
Martina Cigale 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Izvolitev podpredsednika in zapisnikarja Sveta staršev 

3. Izvolitev predstavnika Sveta staršev v Svet zavoda OS Črna na Koroškem 

4. Razno 

 

Predsednica sveta staršev 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 17. 10. 2019. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

K točki 2 

Predsednica sveta staršev obrazloži, da je potrebno ponovno izvoliti podpredsednika in zapisnikarja 

Sveta staršev, zato povabi vse prisotne na seji, da ju izvolijo.  Na predlog prisotnih sta funkciji 

prevzela gospod Andrej Plesec in gospa Valentina Geršak.  

SKLEP 2/1: 

Svet staršev je sprejel sklep, da mesto podpredsednika sveta staršev zavzame gospod Andrej Plesec 

in mesto zapisnikarja gospa Valentina Geršak. 



Vsi prisotni glasujejo ZA. 

K točki 3 

Predsednica sveta povabi vse prisotne člane k postopku izvolitve predstavnika Sveta staršev v Svet 

zavoda OŠ Črna na Koroškem. Ravnateljica pove, da so prispele tri prijave, za potrebe glasovanja se 

oštevilči vse kandidate po vrstnem redu prejema: 

1. VALENTINA GERŠAK 

2. BOJAN PUSTOSLEMŠEK 

3. BARBARA L. LUPŠA 

Rezultati tajnega glasovanja so bili: ga. Geršak je prejela 3 (tri) glasove, g. Pustoslemšek 5 (pet) glasov 

in ga. Lupša 3 (tri) glasove. 

Pripomb in vprašanj na rezultate s strani članov sveta ni bilo.  

SKLEP 3/1 

Svet staršev se je seznanil z rezultati glasovanja ter soglasno potrdil izvolitev predstavnika Sveta 

staršev v Svet zavoda OŠ Črna na Koroškem in sicer gospoda Bojana Pustoslemška.  

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

K točki 4 

Gospa ravnateljica je vse prisotne povabila tudi snemanje oddaje Dobro jutro, v petek, 18. 10. 2019, s 

pričetkom ob 8. uri zjutraj, kjer bodo sodelovali tudi učenci OŠ Črna na Koroškem. 

Gospa Napotnik izpostavi, da v eAsistentu niso razvidna preverjanja znanj (vidno je kdaj so, ne pa iz 

katerega predmeta). Gospa ravnateljica pove, da bodo do konca oktobra na spletni strani objavljeni 

vsi potrebni podatki za mesec november. 

Izpostavljena je problematika šolskih prevozov, da so otroci prezgodaj in predolgo v šoli, zaradi 

premalo razpoložljivih vozil s strani izvajalcev prevoza. Gospa ravnateljica pove, da so v dogovarjanju 

z občino in izvajalcem, da bodo starši o morebitnih spremembah obveščeni. Prav tako se otroke vozi 

do avtobusne postaje, kot je opredeljeno v pogodbah o prevozih. 

Za stroške za šolsko leto 2019/2020 je bila izdana ena položnica, ki se lahko poravna na obroke po 

zmožnostih staršev. Konec decembra bodo starši, ki so poravnali vsaj en del stroškov, na dom prejeli 

izpisek odprtih postavk (IOP), ostali, ki ne bodo plačali ničesar, pa opomin. 

Zaključujejo se različne akcije tako zbiranja papirja kot električnih aparatov, ravnateljica vse prisotne 

obvesti, da gredo sredstva zbrana v teh akcijah za potrebe vseh učencev na OŠ Črna na Koroškem 

(sredstva se namensko porabijo na skupen predlog učencev).  

Gospa ravnateljica še doda, da je dobrodošla vsaka pomoč pri zbiranju papirja. Da se lahko zbira tako 

karton kot tudi časopisni papir in letaki, ker je cena časopisnega papirja in letakov večja od cene 

kartona. Starše je pozvala, da lahko časopisni papir doma zbirajo in ga nato  pripeljejo v keson pri 

vhodu v telovadnico, kjer stoji celo leto. 



Ostalih vprašanj in pripomb ni bilo. 

Seja zaključena ob 19.10. 

 

Zapisnik napisala:                                                                                  Predsednica sveta staršev: 

Valentina Geršak                                                                                                  Jasmina Kevp 

 

 


