ZAPISNIK
3. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2012/2013,
ki je bil v četrtek, 23. 05. 2013, ob 18. uri
Prisotni:
Člani Sveta staršev: Barbara Rožič, Metka Mihelj, Valentina Kobal, Rosana Dumenčić, Dejan
Hreščak, Sandi Ivanič, Primož Sever, Janez Medvešček, Irena Humar Kobal, Sonja Čuk,
Saša Stopar, Katja Semolič, Saša Bratina, Milena Stibilj, Majda Štokelj, Matjaž Madric, Maja
Blaško.
Vabljeni: Vladimir Bačič, Primož Zgonik, Kristina Valič.
Odsotni:
Člani Sveta staršev: Andreja Bajc Kočevar - opr, Tina Vrčon – opr., Matjaž Ferjančič, Tjaša
Vidmar, Robert Soban – opr., Luka Jejčič, Mojca Božič, Jasna Krpan, Erik Hari – opr., Matjaž
Tonja, Marica Žen Brecelj (članica regijskega Sveta staršev).
Predsednik Sveta staršev, g. Sandi Ivanič, je najprej pozdravil vse udeležence. Ugotovil je,
da je Svet staršev, s prisotnostjo 17 članov od 27, sklepčen in predlagal, da se zamenjata
druga in tretja točka dnevnega reda in predlagal naslednji
dnevni red:
1. potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta staršev z dne 11. 03. 2013,
2. potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
posamezen razred za šolsko leto 2013/14,
3. seznanitev s poročilo ZRMK glede varnosti stavbe 3,
4. predlogi, mnenja in pobude članov Sveta staršev.
Prisotni člani Sveta staršev so soglasno potrdili predlagani dnevni red.
Pod točko 1
Na zapisnik 2. sestanka Sveta staršev z dne 11. 03. 2013, ni bilo pripomb, zato je bil
soglasno sprejet.
Pod točko 2
G. Ivanič je povedal da je bilo na enem izmed prejšnjih sestankov Sveta staršev
dogovorjeno, da naj ne bi skupna nabavna vrednost delovnih zvezkov bistveno presegla 400
EUR. Letošnja skupna nabavna vrednost tako znaša cca. 340 EUR, kar je zelo pohvalno.
Ga. Valič je povedala, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podaljšalo roke
za izbor učbenikov in delovnih zvezkov, zato se je zavlekla tudi sama potrditev seznama
delovnih zvezkov. Predlagala je, da bi šola izdelala interno naročilnico za naročilo učbenikov,
katero bi starši podpisali, vsi ostali katalogi pa bi bili v avli šole in bi si jih vzel, kdor bi hotel.
Poudarila je da na seznamu delovnih zvezkov še vedno najbolj izstopa 5. razred, saj je več
predmetov in posledično več delovnih zvezkov kot v ostalih razredih.
Ga. Humar Kobal je vprašala, zakaj višji razredi nimajo delovnega zvezka pri angleškem
jeziku?
G. ravnatelj je povedal, da so to preverili in da se učbeniki in delovni zvezki nadaljujejo iz
prejšnjega razreda.
G. Medvešček je povedal, da je bilo na roditeljskem sestanku povedano, da bo potrebno
kupiti učbenik za slovenski jezik. Vprašal je, če to drži?
G. ravnatelj je pojasnil, da se pogovarjajo o možnosti, da bi letošnji 4. razred prodal učbenike
zdajšnjemu 3. razredu. Šola jih v okviru učbeniškega sklada ne sme nabaviti.
G. Medveščka je še zanimalo, ali bo poleg učbenika še delovni zvezek.
G. ravnatelj mu je odgovoril, da bo samo učbenik.
G. Ivanič je predlagal, da šola ne pošlje seznama šolskih potrebščin trgovcem, razen
seznama delovnih zvezkov. Sezname naj obesi na spletno stran šole in pred razrede.
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Ker ni bilo več vprašanj, je predsednik vse člane pozval k glasovanju.
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2013/14.
Pod točko 3
G. Ivanič je podal uvodno obrazložitev glede poročila ZRMK-ja glede varnosti stavbe 3.
G. Medvešček je vprašal, kakšno je trenutno stanje glede gradnje nove šole.
G. ravnatelj je povedal, da sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika še ni bil izdan, čeprav se
že govori o izvajalcu. Obljuba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je, da se bo
začelo z izgradnjo šole še v letošnjem letu.
Namen poročila je bila le seznanitev članov Sveta staršev glede varnosti stavbe 3, zato se o
tem ni glasovalo.
Pod točko 4
G. Ivaniča je zanimalo ali bodo v bodoče plačljivi programi ostali na isti ravni ali se jih še
skrči.
Ga. Čuk je predlagala, da programi ostanejo na istem nivoju. V kolikor kdo ne bi zmogel s
plačilom, naj se obrne na šolski sklad.
G. Medvešček se je tudi strinjal, da programi ostanejo na istem nivoju, saj dokler je v
šolskem skladu dovolj denarnih sredstev, ni problema za plačilo, v kolikor kdo ne bi zmogel.
G. ravnatelj je poudaril, da tukaj se ne sme mešati zaključnih ekskurzij, ki jih šola ne krije,
ampak so celotni strošek staršev.
G. Ivanič je ponudil letak o aktivnih počitnicah za otroke in mladostnike, katere se lahko
koristi tudi individualno.
Ga. Valič je predlagala, da bi se na listu, ki ga prejmejo učenci ob začetku šolskega leta z
navedbo osebnih podatkov, dodalo še elektronski naslov. Ta podatek bi uporabljala samo
svetovalna služna in pisarne za hitrejše kontaktiranje s starši.
Predlagano je bilo, da se doda vrstica, kjer bodo starši kot neobvezen podatek lahko navedli
svoj elektronski naslov.
Sestanek Sveta staršev se je zaključil ob 18.50 uri.

Saša Stopar,
zapisničarka

Sandi Ivanič,
predsednik Sveta staršev
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