
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

3. seje Sveta staršev, z dne 3. 5. 2018, 
s pričetkom ob 18. uri, v zbornici OŠ prof. dr. Josipa Plemlja  

 

 
PRISOTNI ČLANI SVETA STARŠEV: poimenski seznam prisotnih članov Sveta staršev s podpisi (Glej 
prilogo arhivskega izvoda zapisnika.) 
PRISOTNI PREDSTAVNIKI ŠOLE: zapisnikarica Tatjana Urbančič. 
ODSOTNI: Alenka Korošec (3.b), Katarina Jarc (9.c), Mateja Ferjan (1.e), Irena Kodeh (2.e), 
Danijela Ambrožič (5.e), Valentin Strgar (4.f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Urša Žlindra (6.c), Boris Božič (8.a), Nina Pretnar (5. f) 
 

 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Seznanitev članov Sveta staršev s prispelo prijavo na razpis za prosto delovno 

mesto ravnatelja. 
3. Razprava in oblikovanje mnenja o kandidatki. 
4. Razno. 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
AD 1) 

 
Predsednica ga. Jasmina Đorđević je prebrala vse sklepe prejšnje seje. Pripomb ni bilo. 
Sklep št. 1: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen. 
 
 

AD 2) 
 
Na razpis za delovno mesto ravnatelja je prispela ena prošnja. Predsednica ga. Jasmina Dorđević 
je na željo prisotnih prebrala vizijo in program vodenja kandidatke ge. Nataše Ahačič.  
Starši so zadovoljni z njenim delom, sodelovanjem s starši in vodenjem šole do sedaj. 
Glasovanje je potekalo javno. 
Sklep št. 2: po končanem izrekanju podpore kandidatki so predstavniki staršev sklenili, da Svet 
staršev poda pozitivno mnenje h kandidaturi kandidatke Nataše Ahačič, ki je dobila celotno 
podporo prisotnih članov Sveta staršev glede na dosedanje uspešno delo. 
 
 

AD 3) 
 

 Sprememba urnika zvonenja za novo šolsko leto ob času kosila. Odhodi avtobusov naj 
bi se zato premaknili iz 13.15 na 13.25 in iz 14.00 na 14.10. 
Sklep št. 3.: Starši predlagajo, da naj bo odmor za kosilo vsaj pol ure, temu naj se 
prilagodi tudi vozni red avtobusov.  



O predlogu se bo razpravljalo na prihodnji sej, ko bo prisotna tudi ravnateljica. 
 Delovni zvezki Iksove zvezdice (založništvo DZS) razpadajo (listi letijo ven). Ali bi lahko 

šola apelirala na založnika glede kvalitete izdelave?  
 Na POŠ Boh. Bela so še vedno hude težave z ušmi – prisotne so že vse od septembra. 
 Zastavljeno je bilo vprašanje kako šola rešuje težave pri nasilju starejših otrok nad 

mlajšimi. Odgovor starši pričakujejo na prihodnji seji, ko bo prisotna tudi ravnateljica. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45uri. 
 
 
 
 Zapisnikarica:                       Predsednica Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                             Jasmina Đorđević  


