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I Z P I S  S P R E J E T I H  S K L E P O V  2 .  S E J E  S V E T A  

S T A R Š E V  ( š o l s k o  l e t o  2 0 1 8 / 1 9 )  

 

SKLEP št. 1: 

Člani sveta staršev OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru sprejmejo 

predlagani dnevni red:  

1. Otvoritev seje in ugotovitev navzočnosti oz. sklepčnosti. 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 

3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika. 

4. Jutranje varstvo, popoldanska malica. 

5. Poročanje predstavnikov (svet zavoda, šolski sklad, ASSMOŠ). 

6. Pravila šolskega reda. 

7. Pobude in vprašanja. 

Izid glasovanja  (17 ZA, 0 PROTI od 17 prisotnih). 

  

SKLEP št. 2:  

Potrdi se zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ FLV Slivnica z dne 25. 9. 2018.  

 Na osnovi izida glasovanja  (18 ZA, 0 PROTI od 18 prisotnih) je predsednica ugotovila, da 

je sklep soglasno sprejet.  

 

SKLEP št. 3:  

Plačevanje jutranjega varstva se začasno ukine, dokler se v okviru normativov otroci 

od 2. do 4. razreda lahko razporedijo v dveh oddelkih, kjer so za to sistemizirani 

učitelji.  

Prijavnice za jutranje varstvo ostanejo aktivne in plačilo jutranjega varstva se 

ponovno izvede, če pride do preseganja normativov in bo ponovno potrebno 

organizirati 3 oddelke  jutranjega varstva. Starši do vključno 5. razreda o tem sklepu 

na roditeljskem sestanku seznanijo razredno skupnost.  

Na osnovi izida glasovanja  (19 ZA, 0 PROTI od 19 prisotnih) je predsednica ugotovila, da 

je sklep soglasno sprejet.  
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SKLEP št. 4:   

Člani sveta staršev od 1. do 5. razreda na roditeljskem sestanku starše razrednih 

skupnosti seznanijo s sklepom prejšnje seje o popoldanski malici in s predlogom o 

nadaljevanju take sestave popoldanske malice (sadje in kruh). Strinjanje ali 

nestrinjanje staršev, ki imajo otroke v OPB, s takim predlogom naj se zapiše v obliki 

sklepa v zapisnik razrednega sestanka, saj bo na osnovi mnenj staršev določena malica 

do konca šolskega leta.  

 Na osnovi izida glasovanja  (19 ZA, 0 PROTI od 19 prisotnih) je predsednica ugotovila, da 

je sklep soglasno sprejet.  

 

 

 

 

 

                                                                               Predsednica sveta staršev: 

                                                                                Martina Belšak 

 

 

 


