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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V ČETRTEK, 3.6.2010,  
OB 18.00 URI V UČILNICI ZA GLASBENO VZGOJO. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo deset 
staršev, eden se je opravičil. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških 

skladov. 
3. Zakon o šolski prehrani. 
4. Razno. 

 
K 1. točki) 
Predsednica sveta staršev, Aleksandra Kohek, je prebrala zapisnik prejšnjega sveta staršev, 
z dne 6.5.2010. 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
Ravnateljica je pojasnila, da je pregledala izpolnjenost DZ Angl. 4. in 5. r. ter Družba 5. r. in 
ugotovila, da so pri večini učencev izpolnjeni. Posebej je še poudarila uspešno tiskovno 
konferenco Unicefa na šoli. 
 
K 2. točki) 
Ravnateljica je predstavila Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju 
učbeniških skladov, ki nalaga ravnatelju, da pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno 
nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred, najkasneje do 
10. junija tekočega šolskega leta. 
 
Damijana Matjašič, knjižničarka, je staršem predstavila skupno nabavno ceno delovnih 
zvezkov po razredih: 
 
1. razred       64,45 € 
2. razred       67,06 € 
3. razred       68,81 € 
4. razred       88,68 € 
5. razred       85,12 € 
6. razred       92,05 € 
7. razred       83,15 € 
8. razred       96,90 € 
9. razred       77,10 € 
 
Poudarila je, da smo si v tem šolskem letu zadali, da je cena delovnih zvezkov v vseh 
razredih pod 100,00 €. Hkrati je seznanila svet staršev s prošnjo, da starši odstopijo delovne 
učbenike za angleščino šoli. Uporabili jih bomo za socialno šibkejše učence. 
Svet staršev je dal soglasje k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in gradiv 
po razredih. 
Damijana Matjašič je predstavila različne ponudbe založb za nabavo delovnih zvezkov. 
Predlagala je, založbi DZS in Kopija nova, starši pa sami izberejo za njih bolj ugodno 
ponudbo. 
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Svet staršev je dal soglasje, da za nabavo delovnih zvezkov šola ponudi staršem 
založbo DZS in Kopijo novo. 
 
K 3. točki) 
Ravnateljica je predstavila Zakon o šolski prehrani.  
Vsi starši so prejeli dopis in prijavo na šolsko prehrano za leto 2010/2011. Prijave za 
prehrano bomo zbirali do konca junija 2010. 
Pravila šolske prehrane morajo biti sprejeta na svetu šole do 25. avgusta 2010. V Pravilih 
bo urejena prijava in odjava prehrane ter vse, kar nalaga Zakon.  
Gradivo je priloga zapisniku. 
 
K 4. točki) 
     -     Gospo Kolmanič je zanimalo, kako smo na šoli zadovoljni z drugim obveznim tujim    
           jezikom v 7. razredu, ker so na Aktivu sveta staršev mariborskih osnovnih šol 
           spregovorili tudi o tej tematiki. 
           Ravnateljica je povedala, da je znanje tujih jezikov nujno potrebno zaradi odprtosti  
           naše države in tudi kasnejših zaposlitvenih možnosti. Odkar je nemščina obvezni 
           drugi tuj jezik v 7. razredu, je tudi odnos učencev boljši kot pri fakultativnih ali izbirnih  
           vsebinah. 

- Svet staršev si je ogledal tudi film, ki smo ga na naši šoli pripravili v okviru projekta 
Unicef. Avtorji filma so poželi aplavz sveta staršev. 

- Starši so tudi pohvalili 2. mesto, ki so jo učenci 4. razreda naše šole dosegli na 
Varnostni olimpijadi, ki se je odvijala isti dan v OŠ Sladki vrh. 

- Ravnateljica je svet staršev seznanila tudi z načrtovanim investicijskim vzdrževanjem 
šole med počitnicami. To obsega 1. fazo obnove (učilnice prizidka, glasbena učilnica, 
jedilnica, kuhinja) in zajema zamenjavo oken, elektro in strojnih inštalacij, ogrevanja, 
prezračevanja, tlakov … Obenem bo tudi sanirana ravna streha nad starim delom in 
sedaj poteka zbiranje ponudb za igralo. 

     V primeru, da dela v učilnicah predmetne stopnje ne bodo končana do 1. septembra, 
     bo šola pouk organizirala na razpoložljivem prostoru in o tem najprej obvestila svet  
     staršev (avgusta 2010). 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.15 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                 Predsednica sveta staršev: 
Stanislava FRANGEŽ                                             Aleksandra KOHEK 

 
 
 


