
 

                                        

 
ŠTEVILKA: 1/2011 
DATUM: 27.9.2011 
 
Z A P I S N I K 
 
1.seje Sveta staršev, ki je bila 27.09.2011 ob 19.00 uri v rdeči dvorani Osnovne šole Beltinci. 
 
Navzoči člani Sveta staršev: g. Danijel Ţiţel, g. Srečko Kavaš, g. Zoran Trajanovski, g. Robert 
Berden, g. Boštjan Rous, g. Tomaţ Zver, g. Gorazd Tivadar, g. Zdenko Bukovec, g. Anton 
Tkalec, g.Branko Gjorek, ga. Melita Gruškovnjak, ga. Tamara Repič, ga. Milena Toplak Kovač, 
ga. Irena Kous, ga.Valentina Smej, ga. Angela M. Tinev, ga. Mojca Legen, ga. Kavaš Marija, 
ga. Joţica Raj, ga. Klara Hull, ga. Samuela Zadravec, ga. Petra Donša, ga. Martina Maršič, 
ga. Blanka Horvat. 
 
Opravičeno odsotni: ga. Štefka Zadravec, ga. Anica Tratnjek, g. Igor Bakan, g. Matjaţ 
Kovačič 
 

Dnevni red:  

1. Pregled kandidatur za članstvo v svet staršev po posameznih oddelkih. 
2. Konstituiranje sveta staršev – izvolitev predsednika in namestnika.  
3. Obravnava in odločanje o predlogu Poslovnika o delu sveta staršev. 
4. Pregled predlogov staršev, oblikovanih na roditeljskih sestankih.  
5. Predstavitev in soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah. 
6. Poročilo o realizaciji LDN za šol.l.2010/11. 
7. Predstavitev predloga LDN in mnenje o letnem delovnem načrtu.  

8. Pobude, predlogi in mnenja. 
 

K 1. Točki – Pregled kandidatur za članstvo v svet staršev po posameznih oddelkih. 

Ga. ravnateljica je navzoče člane Sveta staršev pozdravila in jim zaţelela uspešno 

sodelovanje. Vsi prisotni člani Sveta staršev so podpisali soglasje, da sprejemajo kandidaturo 

za imenovanje predstavnika v Svet staršev Oš Beltinci za čas od 01.09.2011 do 31.08.2012. 

K 2. Točki – Konstituiranje sveta staršev – izvolitev predsednika in namestnika. 

g. Danijel Ţiţek je prosil za razrešitev s funkcije predsednika sveta staršev, zato je predlagal 

za predsednika sveta staršev g. Srečka Kavaša. Člani sveta staršev so soglasno potrdili za 

predsednika sveta staršev g. Srečka Kavaša. 

 

 



 

                                        

 

Za namestnika predsednika sveta staršev so bili predlagani naslednji člani: 

Mojca Legen – 12 glasov 

Tamara Repič – 4 glasov 

Gorazd Tivadar – 5 glasov 

Za namestnika sveta staršev je bila imenovana ga. Mojca Legen. 

SKLEP št. 1: Za predsednika sveta staršev je imenovan in potrjen g. Srečko Kavaš. 

SKLEP št. 2 : Za namestnika predsednika sveta staršev je bila imenovana in 

potrjena ga. Mojca Legen. 

K 3. Točki – Obravnava in odločanje o predlogu Poslovnika o delu sveta staršev. 

g. Danijel Ţiţek je povedal, da je bil Poslovnik sveta staršev sprejet 15.03.2010 na sami seji. 

Seznanil je tudi nove člane sveta staršev, da se jim Poslovnik sveta staršev pošlje po e-pošti. 

K 4. Točki – Pregled predlogov staršev, oblikovanih na roditeljskih sestankih. 

g. Srečko Kavaš je prisotne seznanil glede pitne vode na šoli in predlagal, da se naj zahtevek 

za analizo vode pošlje Komuni Beltinci. 

Prav tako je bilo postavljeno vprašanje glede odvoza otrok iz šole v kraj Iţakovci. Člani sveta 

staršev so predlagali, da naj vodstvo šole uredi z AP Murska Sobota. 

Vprašanje glede razporeda pri pregledu pri zobozdravniku. Opozorjeno je bilo, da lanski 1 a 

razredni bil pregledan. Ga. ravnateljica je obrazloţila, da si zobozdravstvena ordinacija sama 

ureja razporede. 

Ga. Angelo M. Tinev je zanimalo, kakšno je ocenjevanje nivojskega pouka, glede na razvojno 

stopnjo. 

K 5. Točki – Predstavitev in soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah. 

Postavljeno je bilo vprašanje glede jutranjega varstva, zakaj učenci 2.in 3. razredov ne 

morejo biti v jutranjem varstvu.  

Ga. ravnateljica je seznanila navzoče člane, da MŠŠ priznava jutranje varstvo samo za otroke 

1. razreda.  Predlagala je, da starši podajo mnenje glede Šole v naravi. Šola organizira 



 

                                        

poletno in zimsko šolo v naravi. Člane sveta staršev je seznanila s prispevkom MŠŠ. Starši so 

se odločili, da se sredstva MŠŠ uporabijo za poletno šolo v naravi. 

Predstavila je delovanje šolskega sklada. Člani so predlagali in sprejeli: 

SKLEP št. 4: Sredstva šolskega sklada  se naj namenijo učencem iz socialno 

ogroženih družin.  

G. Danijel Ţiţek je predlagal, da naj se predlog za ureditev jutranjega varstva 1. triade pošlje 

na Občino Beltinci kot nadstandard. 

K 6. Točki – Poročilo o realizaciji LDN za šol.l.2010/11. 

ga. ravnateljica je podala poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta.  Člani sveta staršev 

so brez pripomb sprejeli: 

SKLEP št. 5: Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol.l.2010/11 se 

sprejme in potrdi v taki obliki kot je bil posredovan. 

K 7. Točki – Predstavitev predloga LDN in mnenje o letnem delovnem načrtu. 

Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šol.l.2011/12. Člani sveta staršev so se 

strinjali s predlaganim Letnim delovnim načrtom in sprejeli: 

SKLEP št. 6: Sprejme se Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12. 

K 8. Točki – Pobude, predlogi in mnenja. 
 

Ga. ravnateljica je prisotne člane sveta staršev seznanila z neplačili stroškov prehrane. 
Predlagala je, da naj staršem, kateri otroci imajo kosila v šoli in ne plačajo po dveh mesecih 
ukinejo kosila v šoli vse dokler starši ne plačajo zaostalega dolga. Starši so predlog podprli. 
 
Pod točko pobude, predlogi in mnenja ni bilo več pripomb. 
 
Seja zaključena ob 21.00 uri. 
 
Zapisala:        Predsednik sveta staršev: 
Marija Forjan        Srečko Kavaš 
 


