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ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV, 

k je bil v sredo, 24.4.2013 ob 18. uri v učilnici C1 

 

 

 

Prisotni: Maja Zidar, Romana Oblak, Boris Bajt, Saša Colja, Milanka Praprotnik, Azra Vidić,  

                Helena Šlajnar 

 

Opravičeno odsotni: Helena Rajk, Milan Ivančič, Polona Grintal, Lana Oton 

 

Odsotni: Mateja Podobnik Udovič, Romana Godeša, Darja Koprivc, Snežana  

                Štefančič 

 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič, knjižničarka Lea Sterle 

 

Ugotovljeno je bilo, da sklepčnost na seji  sveta staršev ni zagotovljena, zato je namestnik 

predsednika, Boris Bajt, v telefonskem razgovoru s predsednikom sveta staršev, Milanom 

Ivančičem, dobil njegovo pooblastilo, da lahko glasuje tudi v njegovem imenu. Prisotni 

predstavniki  sveta staršev so se s tem strinjali in s tem je bila zagotovljena tudi sklepčnost.  

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje z dne 5.3.2013 

2. Potrditev učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2013/14 

3. Razno 

 

Ad 1 

Zapisnik 2.seje sveta staršev z dne 5.3.2013 je bil predstavnikom sveta posredovan po 

elektronski pošti, v papirnati obliki pa tudi hkrati z vabilom na 3. sejo.  

Namestnik predsednika, Boris Bajt, navzoče povpraša o morebitnih pripombah na zapisnik.  

S strani staršev je bila podana samo pobuda, da se sestavljen jedilnik za otroke, ki imajo dieto, 

objavi na enak način kot za vse ostale otroke.  

Glede na to, da pripomb na zapisnik ni bilo, so člani sveta staršev soglasno sprejeli sklep: 

Potrdi se zapisnik 2. seje sveta staršev z dne 5.3.2013.  

 

 

Ad 2 

Knjižničarka, Lea Sterle, je predstavnikom sveta staršev predstavila izbor učbenikov in 

delovnih zvezkov za vse razrede od 1. do 9. razreda osnovne šole. Povedala je, da se učbeniki 

bistveno ne menjajo. Šola nima denarja iz naslova obrabnine. Izbor učbenikov in delovnih 

zvezkov potrjuje ravnateljica, sezname le-teh pa pripravi strokovni aktiv učiteljev. Povedala je 

tudi, da se seznami med matično osnovno  šolo in podružnično šolo razlikujejo zaradi 

kombiniranih oddelkov na podružnični šoli. Opozorila pa je na ravnanje z učbeniki iz 

učbeniškega sklada, saj otroci dostikrat le-te vrnejo v mnogo slabšem stanju kot so jih prejeli. 

Povedala je, da bodo v bodoče, ko bo učbenik vrnjen v zelo slabem stanju, le-tega vrnili nazaj 



učencem, nakup novega učbenika pa naložili staršem.  

Namestnik predsednika je odprl razpravo.  

Članica sveta staršev je podala pripombo na učbenik za slovenščino v 5. razredu, saj je ta 

učbenik bolj delovni zvezek kot pa učbenik.  

Knjižničarka, Lea Sterle, je povedala, da seznam učbenikov pripravlja strokovni aktiv 

učiteljev.  

Ravnateljica, mag. Anita Ivančič, je povedala, da bo o tem učbeniku govorila z učitelji.  

Po končani razpravi so predstavniki sveta staršev soglasno sprejeli sklep: 

Potrdijo se cene učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2013/14, s pripombo, da se 

ponovno preveri učbenik 5. razreda za slovenščino. Ravnateljica predstavnikom sveta 

staršev po elektronski pošti posreduje obrazložitev za navedeni učbenik.  

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2013/14 je priloga k temu 

zapisniku.  

 

 

Ad 3 

Predstavnica sveta staršev je vprašala, ali v novem šolskem letu, glede na to, da bo veliko 

prvošolcev (Rakek 23, Unec-14), še vedno ostajata v šoli 2 igralnici vrtca.  

 

Ravnateljica je povedala, da se to še ne ve točno, ker pogovori še niso zaključeni.  

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri.  

 

Zapisala: 

Helena Šlajnar 

 

 

        Namestnik predsednika 

                  sveta staršev: 

                     Boris Bajt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


