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05 $ELNICA OB DRAVI

Mariborska cesta 30
2352 Selnica ob Dravi

ZAPISNIK

2. redne seje Sveta starlev OS Selnlca ob Dravl (v nadallevanju sveta starlevl, ki je bila 3. 12' 2018
ob 17.00 v jedilnici Osnovne Sole Selnica ob Dravl

Prisotni na seji svelta: lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Opr. odsotni:/
Predlagan dnevni red:

1.
2.
3.

4.

Otvoritev seje in pregled prisotnosti predstavnikov oddelkov zavoda.
lmenovanje zapisnikarja.
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta starSev z dne 17.9.2018
(zapisnik je objavljen na spletni strani
)
Pregled ZOFVI-ja, Odloka o ustanovitviJavnega vzgojno-izobraievalnega zavoda
Osnovna Srcla Selnica ob Dravi o predstavnikih starSev v svetu zavoda in Poslovnika sveta
star$ev oS Selnica ob Dravi.

5. Volitve tlanov sveta starEev 05 Selnica ob Draviv Svet zavoda OS Selnica ob Dravi.
6. Pobude, vpraianja in predlogi star5ev.
AD1

Otvoritev seje in pregled prlsotnostl predstavnlkov oddelkov zavoda
Predsednica sveta starsev ga. Jesenek Morije otvorila sejo in ugotovila, da so sklepini, prisotnih je
bilo 27 (od 32) Elanov sveta startev in ravnateljica Joiica Ozmec.
AD2

Predlog in obravnava dnevnega reda
Predsednica je predlagala dopolnitev vabila s predlogom dnevnega reda 2.redne seje sveta star3ev,
dodatno 2. totko, ki se glasi Predlog in obravnava dnevnega reda. Predlog dnevnega reda za 2.sejo
sveta stariev se sedaj glasi:

t. Otvoritev seje in pregled prisotnosti predstavnikov oddelkov zavoda.
2. Predlog, obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. lmenovanje zapisnikarja.
4. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta stariev z dne 17.9.2018
(zapisnik je objavljen na spletni strani
5. Pregled ZOFV|-ja, Odloka o ustanovitviJavnega vzgojno-izobraievalnega

)

zavoda
Osnovna Sola Selnica ob Dravi o predstavnikih star$ev v svetu zavoda in Poslovnika sveta

stariev

6,
7.

OS Selnica ob Dravi.

Volitve dlanov sveta star$ev OS Selnica ob Dravi v Svet zavoda OS Selnica ob Dravi.
Pobude, vpraianja in predlogi star5ev.

z

elani sveta star5ev so se s predlogom in dnevnim redom strinjali in soglasno sprejeli
SKLEP Tt. 1:

Potrdi se predlagana sprememba in nov dnevni red 2. seje Sveta starSev OS Selnica ob Dravi, ki se
sedaj glasi:

1. Otvoritev seje in pregled prisotnosti predstavnikov oddelkov zavoda.
2. Predlog, obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. lmenovanje zapisnikarja.
4. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta stariev z dne 17.9.2018
(zapisnik je oblavljen na spletni strani
5, Pregled ZOFVI-ja, Odloka o ustanovitviJavnega vzgoJno-izobraievalnega zavoda

)

Osnovna Sola Selnica ob Dravi o predstavnikih starSev v svetu zavoda in Poslovnika sveta
starSev oS Selnica ob Dravi.

6. Volitve ilanov sveta star5ev OS Selnica ob Dravi v Svet zavoda OS Selnica ob Dravi.
7. Pobude, vpraianja In predlogi starlev.
AD3
lmenovanJe zapisnikaria
Predsednica je predlagala, da pile zapisnik tajnica $ole Zlatka Mikec.

elani sveta star5ev so se s predlaganim strinjali in soglasno sprejeli
SKIEP 5t. 2:

Zapisnik 2. seje sveta star5ev pi3e tajnica Sole Zlatka Mikec.
AD4
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta stariev 05 Selnlca ob Dravl

Zapisnik in sklepe 1. seje sveta star5ev, kije bila 17.9.2018 je povzela ravnateljica 05 Selnica ob
DraviJolica Ozmec.
Po pregledu sklepov so ugotovili, da so bili vsi realizirani in tlani sveta star5ev so soglasno sprejeli
SKTEP

5t. 3:

Potrdi se zaplsnik

1..

seje Sveta starfev OS Selnica ob Dravl z dne 17.9.2O1E.

AO5

Pregled ZOFVI-ja, Odloka o ustanoviwi Javnega vzgofno-lrobralevalnega zavoda Osnovna Sola
Selnlca ob Dravi o predstavniklh starSev v svetu zavoda in Poslovnika sveta starsev OS Selnica ob
Dravl
Ravnateljica je Elarre seznanila s 45. Elenom ZOFVI-ja ter z Odlokom o ustanovitviJavnega vzgojnoizobralevalnega zavoda in s Poslovnikom sveta starSev OS Selnica ob Dravi.
elaniso gradivo predhodno prejeli po elektronski polti.
Po

obrazloiitvi predsednica sveta starSev Mirjana Mori, prisotne pozove k razpravi, ki pa je ni bilo in

zakljuti todko dnevnega reda.

AD5

Volitve ilanov

s Svet ravoda

05 Selnica ob Dravi

Predsednica sveta stariev Mirjana Mori na kratko obrazloii izhodi5ia za izvedbo volitev nato preda
besedo podpredsedniku sveta stariev Darku Dolin$ku, ki dlanom sveta starSev dodatno pojasni
postopek izvedbe volitev, ki ga v skladu z prej razloienimi akti svet stariev mora izpefjati.
V skladu z normativnimi akti, se je najprej treba odloeiti ali bodo volitve tajne alijavne. Poslovnik sveta
star3ev nateloma predlaga tajne volatve, zato je smiselno upostevati navodila, zato predlaga tajne

volitve. Dodatno je pojasnil, da je potrebno v skladu s poslovnikom sveta starSev imenovati kandidatno
listo in volilno kornisijo. Pri imenovanju kandidatov za kandidatiiro listo je pomembno, da so imenovani
kandidati, ki sorazmerno zastopajo vrtec, Solo in podruinici. dlane je tudi opozoril, da tisti, ki bodo
imenovani v volilno komisijo ne morejo biti kandidati za tlane v svet zavoda.
Po razpravi,
SKIEP

kije sledila, so €lani sveta starSev soglasno sprejeli naslednje sklepe

it.4:

Za izvolitev predstavnikov star$ev v Svet zavoda OS Selnica ob Dravi se izvedejo tajne volitve.

it. 5:
Predlagani kandldati za dlane v svet zavoda so: Mirjana Jesenek Mori, Urika Koren, Darko Dolin5ek,
Lidija [ipuS, Janez Vode, Bernarda Kores.

SKLEP

Vsi predlagani
SKLEP

tlani podpi5ejo soglasje h kandidaturi

za Svet zavoda OS Selnica ob Dravi.

5t. 5:

V volilno komisijo, ;za izvedbo tajnih volitev za imenovanje ilanov v svet zavoda, se imenujejo:
Andreja HekiE, Laura Sternad Polanec in Zoran Zamolo.
Vsi llani podpiSeJo soglasje za imenovanje tlana v volilni komisijii.

Pred izvedbo tajnih volitev so se predlagani kandidati predstavili dlanom sveta star$ev.
Po izvedbi tajnah vorlitev je ga. Andreja Hekid, dlanica volilne komisije, razglasila rezultate volitev
(kopija Zapisnika o ugotovitvi rezultatov volitev predstavnikov star5ev v Svet zavoda OS Selnica ob
Dravi je priloga original zapisnika).
SKLEP 3t. 7:

Predstavniki star$ev v svetu zavoda OS Selnica ob Dravi so Mirjana Jesenek Mori, UrSka Koren in
Darko Dolin5ek.

Mandat predstavnikov star5ev v svetu zavoda traia 4leta in je povezan s statusom otroka oziroma
udenca.

Gradivo o izvedbi tajnih volitev je arhivirano v tajni3tvu lole.
AO7

Pobude, vpraianja in predlogi starlev
Predstavnica stariev je izpostavila dvom o usposobljenosti uditeljev za dajanje prve pomodi udencem,
ki imajo zdravstvene telave (sladkorni bolniki, epileptikil in predlagala, da bi Sola organizirala

predavanje za vse ufitelje. V razpravo so se vkljudili tudiostali star5i, ki so bili prav tako istega
mnenja, da je zelo pomembno, kako reagirati, ko pride do telav.

Ravnateljaca je pojasnila, da so na Soli usposobUenl

utiteljl iz prve pomodl in da so seznanJenlz
udenci, ki imajo zdravstvene teiave. Strinjala se je, da se organizira na Soli izobralevanje za vse
zaposlene.
Predstavnica je prav tako vpralala, ali so v

loli pogojl

za udence na vozidkih.
Ravnateljica je odgovorila, da so za te utence urejeni poeoji na OS rada Robida Limbu5.

Ob koncu je predsednica pozvala prisotne tlane, da jo obvestijo takoj, ko se pojavijo kakr3ne koli

telave, da jih reSijo sproti.
Seja sveta star5ev je bila zakljutena ob 18.30.

Predsednica sveta star5ev:
Mirjana Jesenek Mori

