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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V TOREK, 15. MAJA 2012,  
OB 17. URI, V UČILNICI ZA LIKOVNO VZGOJO. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo 
dvanajst staršev, eden se je opravičil. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Oblike diferenciacije v šolskem letu 2012/2013. 
3. Poročilo o delu šolske skupnosti. 
4. Spremembe in dopolnitve Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012. 
5. Nabava učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/2013. 
6. Pobude in predlogi. 
7. Razno. 

 
                                           

K 1. točki) 
Predsednica sveta staršev Dušanka Bratuša je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z dne 
16. februarja 2012. 
Gospo Gabrijan je zanimalo, ali bo šola letos pridobila sredstva za investicijsko vzdrževanje 
za nadaljevanje obnove. 
Ravnateljica je povedala, da šola trenutno ni v letošnjem programu investicijskega 
vzdrževanja. 
  
K 2. točki) 
 
Ravnateljica je pripravila gradivo, v katerem je predlog oblik diferenciacije za šolsko leto 
2012/2013. Predlog ravnateljice, na osnovi strokovnega mnenja učiteljev MAT, SLJ in TJA je 
naslednji: 
 
4. razred - fleksibilna diferenciacija MAT (od 1.4.2013), 
5. razred - fleksibilna diferenciacija MAT, 
6. razred - fleksibilna diferenciacija MAT, SLJ, TJA, 
7. razred - fleksibilna diferenciacija MAT, SLJ, TJA, 
8. razred - heterogene skupine SLJ, TJA, 
               - nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti pri MAT, 
9. razred - heterogene skupine SLJ, TJA, 
               - nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti pri MAT. 
 
S predlogi so bili starši seznanjeni na majskih roditeljskih sestankih. Predlog diferenciacije 
za šolsko leto 2012/2013 bo posredovan v potrditev svetu šole. 
Gradivo je priloga zapisniku. 
 
 
K 3. točki)  
 
Katja Kovačič, pedagoginja in mentorica šolske skupnosti, je podala poročilo o delu šolske 
skupnosti v šolskem letu 2011/2012. Šolska skupnost se sestaja vsak mesec. Sodelovali so  
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na otroškem parlamentu z naslovom Junaki našega časa – kdo so in zakaj. Spremljali so 
tudi razne akcije, ki so se dogajale na šoli. 
Poročilo o delu šolske skupnosti je priloga zapisniku. 
 
 
K 4. točki) 
Ravnateljica je predstavila spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012. 
Te so: 

- spremenjena relacija strokovne ekskurzije za 7. razred (25. maj –Maribor – Ižakovci -   
     Filovci – Selo – Terme Lendava – Maribor), 
- dopolnitev z  relacijo strokovne ekskurzije za učence 9. razreda (25. maj – Maribor – 

Ptuj – Maribor), 
- dopolnitev s strokovno ekskurzijo za učence, ki obiskujejo nadstandard nemščine  
     (9. junij – Maribor – Avstrija, Styrassic park – Maribor). 
 

Svet staršev je podal pozitivno mnenje k dopolnitvi letnega delovnega načrta.  
 
K 5. točki) 
 
Ravnateljica je po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o upravljanju 
učbeniških skladov svet staršev seznanila, da si mora šola pridobiti 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:   47,70 € 
2. razred:   53,90 € 
3. razred:   54,30 € 
4. razred:   75,25 e 
5. razred:   77,85 € 
6. razred: 116,36 € 
7. razred:   65,75 € 
8. razred:   82,55 € 
9. razred:   71,35 € 
 
V letošnjem letu so nabavne cene delovnih zvezkov v prvih treh razredih do največ 3 € višje 
kot v lanskem šolskem letu. V ostalih razredih so skupni zneski za nabavo delovnih zvezkov 
manjši, saj so strokovni aktivi zmanjšali število delovnih zvezkov. 
Ga. Kolmanič je povedala, da po šolah zbira skupne cene tudi Aktiv staršev mariborskih 
osnovnih šol in da je naša šola nekje v sredini po zneskih za delovne zvezke. 
 
Sklep 1: 
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. Seveda pa lahko starši sami nabavijo delovne zvezke tudi pri drugih ponudnikih. 
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Ga. Igrec je opozorila na različne izdaje delovnih zvezkov pri različnih založbah. 
 
Sklep 2: 
Svet staršev je dal  soglasje, da za nabavo delovnih zvezkov šola ponudi staršem založbo 
DZS in Kopijo novo. 
 
 
K 6. in 7. točki) 
Ravnateljica je svet staršev seznanila, da je štiriletni mandat pritožbeni komisiji potekel. 
Pritožbeno komisijo imenuje svet šole (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
osnovni šoli (ZOsn-F), 60. c člen). V pritožbeno komisijo se imenuje 10 članov, med njimi 
tudi dva predstavnika staršev. 
Svet staršev je predlagal, da se v pritožbeno komisijo imenujeta dva starša: Nataša Gabrijan 
in Dušica Dubravac. 
 
Ravnateljica je seznanila svet staršev s sodelovanjem z dobrodelnim združenjem Koraki za 
korakce, ki bo v naslednjem šolskem letu šolo opremilo z gibalnico. 
V ta namen bo na šoli za vse učence 29. septembra 2012 organiziran športni dan. Učenci in 
učitelji se bodo udeležili pohoda skozi mestni park. Učenci 1. razreda bodo prejeli majico 
združenja Koraki za korakce brezplačno, učenci do 10. leta bodo prispevali po 5 €, ostali 
učenci pa bodo prispevali 10 €. 
Na šoli bomo skušali večino sredstev pridobiti z namenskimi akcijami zbiranja starega 
papirja in sredstvi iz srečelova in bazarja. 
Ker bo združenje Koraki za korakce letos opremilo tri mariborske šole z gibalnico, bo 
sredstva razdelilo glede na iztržek posamezne šole. Starši, ki bodo tudi sodelovali na 
pohodu, bodo na začetku pohoda plačali prijavnino v višini 10 €, kar se bo prištelo k 
sredstvom šole. Na pohodu bo šola imela tudi svojo stojnico opremljeno z drobnimi 
pozornostmi, kjer  bo zbirala prostovoljne prispevke. 
Starši so pozdravili projekt. 
 
Ga. Bratuša je pohvalila prispevek v televizijski oddaji Tednik, kjer je bilo izpostavljeno 
sodelovanje šole z lokalno zadrugo Dobrina, ki dobavlja domače lokalne pridelke v šolo. 
Podan je bil predlog, da tudi na jedilnikih zapišemo posebej bio oz. eko produkte.  
 
Ga. Gabrijan je pohvalila izvedbo eko dneva v 1. b, kjer so sodelovali tudi dedki in babice 
učencev. Pohvalila je tudi prireditev za starše in vse učiteljice, ki so pri tem sodelovale 
(Janja Pastirk, Jadranka Dvoršak, Špela Ulrih). 
 
Starši so izrazili željo, da bi taka druženja potekala v 1.,2. in 3. razredu. 
 
Pogovor je potekal tudi o zadnji zbiralni akciji papirja: 

- premali kesoni za papir, 
- digitalna tehtnica se je pokvarila, zato je nastajala gneča pri tehtanju papirja, 
- ni še bila objavljena tabela koliko papirja je zbranega, 
- ali bo denar med oddelke razdeljen do strokovnih ekskurzij. 

 
 
Ga. Gabrijan je postavila vprašanje o zavarovanju šole v primeru kraje in kdaj lahko učenci 
sami prihajajo v šolo. 
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Ravnateljica je odgovorila, da ima šola sklenjeno zavarovanje tudi v primeru kraje, vendar le 
za stvari, ki so potrebne pri pouku in so del vzgojno izobraževalnega dela in za oblačila v 
katerih pride otrok v šolo. 
Obenem je opozorila, da vsaka stvar, ki je učenci ne najdejo, še ne pomeni, da je ukradena. 
Ob tem je starše opozorila na ogromne količine vrhnjih oblačil, ki so bile razstavljene na 
majskih roditeljskih sestankih, pa niso bile od nikogar.  
 
Ravnateljica je povedala da učenci lahko samostojno hodijo v šolo, ko dopolnijo 7 let. 
Seveda pa jih morajo starši za takšno pot tudi usposobiti. 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.45 uri. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                 Predsednica sveta staršev: 
Stanislava FRANGEŽ                                             Dušanka BRATUŠA 
 
 
 
 


