
OSNOVNA ŠOLA 
MIHE PINTARJA TOLEDA 
KIDRIČEVA 21 
 
3320 VELENJE 
 
SVET   STARŠEV 
 
DATUM: 4.6.2013 
Štev:9000/6-2013/SS 
 
ZAPISNIK 
seje Sveta  staršev, ki je bila, 4.6.2013 ob 17.00 uri,  v  zbornici 
Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda. 
Prisotni: 
Džemal Kadrić, Karmen Hribernik, Tanja Meža Jurjovec, Predrag Nunić, Peter 
Vrčkovnik, Mojca Dvoršek, Zora Vratanar, Mojca Rozman, Jasna Kompare, Branka 
Mramor, Simona Radovanović, Katja Borovnik 
Odsotni: 
Gregor Gojević, Darja Kos, Frančiška Kumek, Danica Jakop Verdev,  Boris Jurkošek, 
Dragan Kovačević, Sašo Ovniček 
Drugi prisotni: 
ravnatelj  Sebastjan Kukovec 
Zapisnik piše: Duška Kolšek 
 
Predsednica Sveta zavoda ga. Tanja Meža Jurjovec je po uvodnem pozdravu   
ugotovila,  da je prisotnih 12  članov Sveta staršev  
in tako je zagotovljena sklepčnost . 
 
Sejo je nadaljevala s predstavitvijo v vabilu   
predlaganega dnevnega  reda 
1. Potrditev  zapisnika  zadnje  seje  Sveta  staršev.  
2. Poročilo o stanju učbeniškega sklada,  obravnava in sprejem sklepa o potrditvi    
skupne nabavne cene delovnih zvezkov. 
( 3. alinea 10. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov ) 
3. Seznanitev z oblikami diferenciacije pouka slovenščine, angleščine in matematike 
v zadnji triadi  šolskega leta 2013/14. 
4. Imenovanje kandidatov (4) za  člane upravnega odbora, ki upravlja šolski sklad OŠ 
Mihe Pintarja Toleda. 
( 7. člen Pravil o delovanju šolskega sklada ) 
5. Aktualno 
 
 
predlog SKLEP 1 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Glasovanje 
ZA:12 
PROTI:0 
 
 
 
 



 
K 1.TOČKI 
Predsednica je  iz zapisnika zadnje seje, ki je bil objavljen tudi na spletni strani šole 
obnovila dogovore in sklepe  seje. 
 
 
SKLEP 2: 
Zapisnik  zadnje seje Sveta staršev z dne, 26.2.2013 so prisotni člani soglasno 
potrdili. 
glasovanje  
ZA:12 
PROTI: 0 
 
K2 TOČKI 
Ravnatelj : 
Učiteljski zbor je opravil izbor učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bodo uporabljali 
kot učno gradivo pri pouku v šolskem letu 2013/14.  
V šolskem letu bo šola obnovila učbeniški sklad z novimi učbeniki  
pri naslednjih predmetih: 
 

- družba v 4. in 5. razredu, 
- naravoslovje v 6. razredu  
- matematika v 7. razredu, etika v 7. razredu, naravoslovje v 7. razredu 
- fizika v 8. razredu,  etika v 8. razredu 
- biologija v 9. razredu 

 
Ravnatelj Sebastjan Kukovec  je   potrdil izbor učbenikov  dne, 31.5..2013. 
 
Učenci bodo obveščeni o izbranih gradivih in potrebščinah v pisni obliki in na spletni 
strani šole. 
Naročilnice za učbeniški sklad šole je v tiskani obliki pripravilo podjetje Kopija nova . 
Šola  priporoča staršem in učencem, da se  odločijo in pristopijo k uporabi učbenikov 
iz učbeniškega sklada. 
Šola bo pri pouku uporabljala še veljavne učbenike ( potrditev strokovnega sveta 
ZRSŠ), ki pa so v knjigarnah  v omejenih zalogah ali pa niso več v prodaji. 
K izposoji učbeniških kompletov  iz učbeniškega sklada bodo pristopili lahko s 
potrjenimi  naročilnicami oddanimi do  21.6.2013. 
Uporaba učbenikov je brezplačna. 
Učenci bodo prejeli učbenike iz učbeniškega sklada prve dni pouka v  
šolskem letu 2013/14. 
 
V šolskem letu 2013/14 bodo učenci in učitelji uporabljali pri pouku  tudi delovne 
zvezke. 
 
Staršem  je predstavil delovne zvezke in nabavno ceno zbranih delovnih zvezkov za 
posamezni razred.  
 
 
SKLEP3 : 
Svet staršev posreduje skladno z drugim stavkom, 3. odstavka  10. člena  
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, pisno soglasje za skupno nabavno 
ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv,  ravnatelju šole, gospodu 
Sebastjanu Kukovcu 



Potrjene nabavne cene po razredih : 

 

Delovni zvezki skupna nabavna cena  v € 
Svet staršev  

soglaša  

1. RAZRED          43,30 soglaša 

2. RAZRED   73,10 soglaša 

3. RAZRED   73,10 soglaša 

4. RAZRED   64,70 soglaša 

5. RAZRED   77,65 soglaša 

6. RAZRED   80,65 soglaša 

7. RAZRED   80,65 soglaša 

8. RAZRED   79,90 soglaša 

9. RAZRED   71,30 soglaša 
Dodatek: 
Učenci, ki so izbrali kot izbirni predmet nemščino  v 7., 8., in 9. razredu  bodo pri 
pouku potrebovali delovni zvezek, katerega cena ni vključena v nabavno ceno. 
 
glasovanje 
ZA :12 
PROTI: 0 
 
 
K 3.TOČKI: 
Sprejem sklepa o oblikah diferenciacije pouka slovenščine, angleščine in matematike 
v zadnji triadi za šol. l. 2013/14 
Predstavitev je pripravil  ravnatelj šole. 
Uvodna obrazložitev: 
Strokovni delavci -učiteljski zbor podpira izvedbo pouka v heterogenih skupinah, z 
naslednjimi  pozitivnimi izkušnjami: 

- normalizacija oddelkov /pozitivno jedro/ 
- manjše število učencev v razredu/lažja diferenciacija in individualizacija dela, 

učitelj se  posameznikom lažje posveti. 
- povečana delovna klima / boljše počutje učencev, manj težav z disciplino/ 
- bolj naraven pouk in aktivnejši učenci 
- medsebojno učenje med učno bolj ali manj zmožnimi 
- učinkovitejše sprotno spremljanje učenčevega napredka 

 
 
 
SKLEP 4 
 
V 7. razredu se izvaja fleksibilna diferenciacija pri predmetih slovenski jezik, 
matematika in angleščina. 
V   8. in  9. razredu pa se pri predmetih  slovenščina,  matematika  in  angleščina  
organizira  pouk  v  heterogenih  skupinah. 
 
glasovanje 
ZA: 12 
PROTI:0 
 
 
 



K 4 TOČKI 
Predsednica Sveta staršev: 
 
Imenovanje kandidatov (4) za  člane upravnega odbora, ki upravlja šolski sklad OŠ 
Mihe Pintarja Toleda. 

Skladno z 135. členom ZOFVI  je Svet zavoda ustanovil Šolski sklad  OŠ Mihe 
Pintarja Toleda, ki deluje v skladu s Pravili šolskega sklada. 

Zaradi izteka mandata  mora  Svet staršev imenovati  4 kandidate za člane 
upravnega odbor a v skladu z določili: 

7. člen (upravni odbor) 

Sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor, ki ga imenuje svet staršev. Upravni 
odbor ima predsednika in šest članov. Svet šole imenuje najmanj tri predstavnike 
šole izmed delavcev šole, svet staršev pa štiri predstavnike staršev. 

8. člen 
Člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika upravnega odbora in namestnika 
predsednika. 
Mandat članov upravnega odbora je 4 leta, vanj so lahko ponovno imenovani. 
 
Sklep 5 
Svet staršev  na podlagi  7. člena in 8. člena Pravil šolskega sklada  predlaga   za 
člane upravnega odbora naslednje kandidate, ki so z imenovanjem soglasni: 
1. Petra Doler 
2. Mojca Dvoršek 
3. Maja Puklič 
4. Petra Meh 
 
 
Glasovanje 
ZA 11 
PROTI 
 
 
 
 
K 5.TOČKI: 
Aktualno 
   
Ravnatelj je predstavil  izvajanje  projektov: 
URA ZA ZEMLJO: 
Projekt je v teku  in šolski atrij vse bolj dobiva novo podobo »učilnice na prostem« . 
Delovne akcije za ureditev okolja so bile 3, vanje je bilo vključenih veliko 
prostovoljcev. Šola se  zahvaljuje  vsem za njihov čas, ideje in pomoč v obliki dela in 
donacij. 
Zaradi zakonskih določil o ustreznosti igral mora šola postaviti igrala s certifikatom.  
Šola si intenzivno prizadeva,  pridobiti s pomočjo donacij nujno potrebna sredstva za 
ureditev  igrišča. 
MODNI VELIKANI: 
Projekt, ki  je zaključen se je izvajal na pobudo Ljudske univerze Velenje. 



V projekt so bili vključeni učenci od 1. do 5. razreda, ki so s pomočjo  staršev, starih 
staršev, učiteljic  izdelali  cofke in z njimi oblekli »svoje« drevo v drevoredu v 
Topolšici. 
INVESTICIJE: 
1. 
Nadalnjo  obnovo vodovodnih in toplotnih napeljav bo financirala MO Velenje. 
Obnova bo potekala v II. fazah. 
MO Velenje je podroben načrt  obnove zapisala v Javnem razpisu, ki je že objavljen. 
2. 
Šola je z lastnimi sredstvi obnovila 2 pisarni in računalniško učilnico. 
 
VARNOST V PROMETU 
Šola bo v sodelovanju z MO Velenje označila »varno pot« do šole. 
  
eAsistent 
Po uvajalnem obdobju bo šola z novim šolskim  letom  vodila vse evidence v zvezi s 
poukom z aplikacijo eAsistent. 
Aplikacija omogoča z brezplačnim dostopom z uporabo gesla tudi staršem sprotni 
vpogled v  rezultate šolskega  dela njihovega otroka. 
Varnost podatkov  je zagotovljena. 
TJA v 1. razredu  
MIZŠ je v  spremembah  Zakona o OŠ  napovedalo poskusno uvajanje pouka 
angleščine v 1. razred šele v šolskem letu 2015/16. 
 
Vprašanja in pobude staršev: 
Na vprašanja je odgovarjal ravnatelj šole. 
zaključki:  
Diferenciacija pouka v 8. in 9. razredu poteka v manjših skupinah in s tem zagotavlja 
boljši nadzor  in  sodelovanje vseh učencev. 
Pri reševanju vzgojnih težav je dokazano dosežen napredek le kadar  so vključeni 
poleg šole in učencev  tudi starši. 
Starši želijo, da šola opozori vodnike tabornikov, da bolje organizirajo  taborniške 
zbore.  
Na spletni strani šole bodo objavljeni izbirni predmeti, ki se bodo  izvajali v šolskem 
letu 2013/14. 
 
 
 
Seja  zaključena   ob 19.00 uri. 
 
 
Priloge hranjene v arhivu Sveta staršev: 
Lista prisotnih, Predlagani izbor delovnih zvezkov  za 2013/14 ,  
       
 
Zapisnik seje Sveta staršev se v pisni obliki hrani v arhivu Sveta staršev v prostorih 
tajništva šole. Zapisnik je tudi objavljen na spletni strani šole. 
 
 
 
Zapisala 
Duška Kolšek                                                                     Predsednica  Sveta staršev 

                                                                                      Tanja Meža Jurjovec         


