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ZAPISNIK 

4. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020, ki je potekal kot 
korespondenčna seja od 20. 5. do 25. 5. 2020 

 

 

Članom Sveta staršev je bilo 20. 5. 2020 poslano vabilo in gradivo za 4. sejo.  

 

Člani so bili naprošeni, da se opredelijo glede predlaganih točk dnevnega reda, s 
strinjanjem oz. nestrinjanjem s sklepoma, ki sta bila navedena na vabilu.  

 

 

7. odstavek 16. člena Poslovnika Sveta staršev določa, da je predlagan sklep lahko 
sprejet tudi v primeru, če je število prispelih glasov večje od ene četrtine vseh članov sveta 
staršev. 

 

 

V roku se je na vabilo odzvalo 12 članov, in sicer: Nataša Slokar Klippel (2.a), Tatjana 
Furlan (2.b), Martina Fabčič (2.c), Matej Frančeškin (3.a), Jasna Cijan (3.b), Borut  
Černigoj (4.a), Erik Bovcon (4.c), Bojan Uhelj (6.a), Manca Repič (6.c), Miloš Popović 
(7.c), Mateja Ličer, 9(.c), Veronik Humar (4.,5. LOK),  

po roku pa še 4 člani: Nataša Kendić Humar (5.a), Fani Polanc (7.b), Saša Raspet (8.b) 
in Franc Filipič (1.,3. LOK) 

 

 

Dnevni red:  

1. Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2020/21 - podaja soglasja  
2. Šolski sklad - poročilo za leto 2019 - seznanitev  

 

 

 

Glasovanje članov Sveta staršev je bilo naslednje:  

 

1. Borut Černigoj: 

Dober dan,potrjujem in soglašam z obema predlaganima sklepoma.  

 
2. Veronika Humar:  

Dober dan, Pregledala sem gradivo zadnje korespondenčne seje. Glasujem: 

- za sklep št. 1   ZA 

- za sklep št. 2   ZA 
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3. Mateja Ličer:  
Pozdravljeni. Rada bi oddala svoj glas "ZA" , za sklep 1 in sklep 2. 

 

4. Tatjana Furlan:  

Za oba sklepa glasujem ZA. 

 

5. Nataša Slokar Klippel: 

Pozdravljeni, glasujem za predlagana sklepa: 

1. za 

2. za 

 

6. Bojan Uhelj: 

Pozdravljeni. Glasujem ZA za prvi in drugi sklep.  

 

7. Matej Frančeškin:  

Moj glas za: 
1. Sklep 1: Sveta staršev podaja soglasje k predlaganemu seznamu delovnih zvezkov 
in potrebščin za šolsko leto 2020/21: ZA 
2. Sklep 2: Svet staršev je seznanjen s poročilom Šolskega sklada za leto 2019: ZA 
 

8. Martina Fabčič:  
Odgovarjam na vabilo na korespondenčno sejo Sveta staršev in sicer z naslednjimi 
odgovori:  

- sklep 1: ZA 

- sklep 2: ZA. 

 

9. Jasna Cijan:  

Pošiljam vam moje glasovanje. 

1. Sklep1 DA 

2. Sklep2 DA 

 

10. Erik Bovcon:  

Spoštovani, moje glasovanje je sledeče: 

Sklep 1: ZA, 

Sklep 2: ZA 

 

11. Miloš Popović:  

Pozdravljeni, na predlagane sklepe nsem prejel nobenih pripomb, torej glasujem: 

1. Sklep 1: Sveta staršev podaja soglasje k predlaganemu seznamu delovnih zvezkov in 
potrebščin za šolsko leto 2020/21. GLAS ZA 
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2. Sklep 2: Svet staršev je seznanjen s poročilom Šolskega sklada za leto 2019. GLAS 
ZA  

 

12. Manca Repič:  
Pozdravljeni! Na sklepa glasujem takole: 
1. Sklep 1: Sveta staršev podaja soglasje k predlaganemu seznamu delovnih zvezkov in 
potrebšcin za šolsko leto 2020/21.   ZA 
2. Sklep 2: Svet staršev je seznanjen s porocilom Šolskega sklada za leto 2019.  ZA 
 
Ob tem imam sicer dve pripombi, ki moje odločitve za glasovanje ne spreminjata, morda 
samo predlog za naprej: 
1. Zvezek za GUM za 6.-9. razred je strašno težek, mogoče bi se ga dalo narediti v malo 
lažji izvedbi? 
2. Poročilo šolskega sklada deluje malce skrivnostno: npr. "koriščenje sklep" ali 
"obračun storitve"- morda bi se še z besedo ali dvema dalo opisati konkretneje za kaj 
gre, saj verjetno večinoma ne želimo iskati in čitati vseh sklepov... 
 
 

Iz zgoraj navedenega glasovanja članov je razvidno, da je v roku glasovalo 12 članov 
Sveta staršev in vsi so za oba predlagana sklepa glasovali ZA. Po preteku roka za 
glasovanje tako Svet staršev na podlagi 7. odstavka 16. člena Poslovnika  sprejme oba 
predlagana sklepa in sicer:  

 

Pod točko 1: Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2020/21  

SKLEP: Svet staršev podaja soglasje k predlaganemu seznamu delovnih zvezkov 
in potrebščin za šolsko leto 2020/21.  

 

Pod točko 2: Šolski sklad - poročilo za leto 2019  

Sklep 2: Svet staršev je seznanjen s poročilom Šolskega sklada za leto 2019. 

 

Sprejeta sklepa in pripombe bodo posredovani vodstvu šole.  

 

 

Številka: 900-1/2019/8 

Ajdovščina, 26. 5. 2020     

   

Zapisala: Tatjana Furlan         

Tatjana Furlan 

Predsednica Sveta staršev 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 
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