
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, 3.6.2014 ob 17.00 uri,  v  zbornici Osnovne šole Mihe 
Pintarja Toleda. 
 
Prisotni:  
Tea Selič, Lea Stiplovšek, Karmen Hribernik, Tanja Meža Jurjovec, Gregor Gojević, 
Predrag Nunić, Frančiška Kumek, Danica Jakop Verdev, Mojca Dvoršek, Zora 
Vratanar, Jasna Kompare, Branka Mramor, Katja Borovnik 
 
Odsotni: 
Darja Kos, Boris Jurkošek, Dragan Kovačević, Džemal Kadrić, Peter Vrčkovnik, 
Mojca Rozman 
 
Drugi prisotni: 
ravnatelj  Sebastjan Kukovec 
pomočnica ravnatelja: Anita Kolar Šlogar  
 
Zapisnik piše: Duška Kolšek 
 
Predsednica Sveta zavoda ga.Tanja Meža Jurjovec je po uvodnem pozdravu  
ugotovila,  da je prisotnih  13  članov Sveta staršev in tako je zagotovljena 
sklepčnost. 
 
s Sejo je nadaljevala 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. ( 3. alinea 10. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov ) 
4. Seznanitev z oblikami diferenciacije pouka slovenščine, angleščine in 

matematike v zadnji triadi  šolskega leta 2014/15. 
5. Aktualno 

 
 
predlog SKLEP 1 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Glasovanje 
ZA:13 
PROTI:0 
 
 



KT 1. 
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, 25.9.2013 so prisotni člani soglasno 
potrdili. 
glasovanje  
ZA:13 
PROTI: 0 
 
KT 2  
Ravnatelj : 
Učiteljski zbor je opravil izbor učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bodo uporabljali 
kot učno gradivo pri pouku v šolskem letu 2014/15.  
V šolskem letu bo šola obnovila učbeniški sklad z novimi učbeniki skladno s 
Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov in navodili MIZŠ. 
 
Ravnatelj Sebastjan Kukovec je  potrdil izbor učbenikov  dne, 31.5..2014. 
 
Učenci bodo obveščeni o izbranih gradivih in potrebščinah v pisni obliki in na spletni 
strani šole. 
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,  18.6.2014. 
Uporaba učbenikov je brezplačna. 
Učenci bodo prejeli učbenike iz učbeniškega sklada prve dni pouka v šolskem letu 
2014/15. 
 
V šolskem letu 2014/15 bodo učenci in učitelji uporabljali pri pouku  tudi delovne 
zvezke. 
 
Staršem  je predstavili 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          44,55 soglaša 

2.RAZRED   74,55 soglaša 

3.RAZRED   52,15 soglaša 

4.RAZRED   75,45 soglaša 



5.RAZRED   77,95 soglaša 

6.RAZRED   81,85 soglaša 

7.RAZRED   78,40 soglaša 

8.RAZRED   81,20 soglaša 

9.RAZRED   61,75 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 : 13 
PROTI: 0 
 

 
KT 3 
Diferenciacija pouka slovenščine, angleščine in matematike v zadnji triadi za šol.l. 
2014/15 
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: 13 
PROTI:0 
 
 
KT 4  
Predstavitev ravnatelj šole, Sebastjan Kukovec 
 

1. Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2014/15 
Na podlagi  prijav in v skladu z zakonodajo  je: 

IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2014/15: 
 

7.razred 8.razred 9.razred 



NEMŠČINA 1 NEMŠČINA 2 NEMŠČINA 3 
   

SODOBNA PRIPRAVA 
HRANE (SPH.) 

TURISTIČNA VZGOJA 
NAČINI PRIPRAVE 

HRANE (NPH.) 
   

IZBRANI ŠPORT – 
ODBOJKA (2 skupine) 

NAČINI PRIPRAVE 
HRANE (NPH.) 

ŠPORT ZA SPROSTITEV 

   
RAČUNALNIŠTVO –

UREJEVANJE BESEDIL 
ŠPORT ZA ZDRAVJE 

RAČUNALNIŠTVO - 
OMREŽJA 

   

ŠOLSKO NOVINARSTVO ROBOTIKA V TEHNIKI 

RAZISKOVANJE 
DOMAČEGA KRAJA IN 
VARSTVO NJEGOVEGA 

OKOLJA 
   

LIKOVNO SNOVANJE 
1,2,3 

FILMSKA VZGOJA FILMSKA VZGOJA 

 
2. Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2014/15 

4.razred  : nemščina v obsegu 2 PU tedensko 
7.razred:  zaradi prenizkega števila prijav - 12 učencev  se ne izvaja v šolskem 
letu 2014/15 

 
3. TJA v 2.razredu: 

Šola se je  prijavila na razpis MIZŠ,  vendar  zaradi  omejitve  števila izbranih 
šol na državnem in regijskem nivoju nismo bili izbrani. 
Ravnatelj planira v 1. In 2. razredu izpeljati pouk tujega jezika, angleščine, kot  
sistemizirano interesno dejavnost. 

 
4. Projekt Erasmus: 

Šola se je prijavila tudi na razpis projekta v okviru  projektov Erasmus + , ki 
vključuje izpopolnjevanje znanja  tujih  jezikov in traja 3 leta. Rezultati razpisa  
oziroma izbor bo objavljen  konec avgusta 2014. 

 
5. URA ZA ZEMLJO: 

Projekt je v teku in  šolski atrij vse bolj dobiva novo podobo »učilnice na 
prostem« . V organizirane delovne akcije za ureditev okolja 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, le 
ta ki smo jih uspeli  z razpoložljivimi sredstvi kupiti in postaviti  so učenci  sprejeli z 
navdušenjem. 
Postavili smo tudi » formo vivo« iz kiparskih izdelkov učencev OŠ Velenja.  
Okolje se je pozitivno odzvalo na našo  novo podobo. 
 
6. HIŠNI RED 
Zaradi  kršitev hišnega reda, bo šola poostrila nadzor in varovanje osebne opreme 
učencev in opravila več razgovor o pomembnost  dobrih med vrstniških odnosov 
 
7. ŠOLA V NARAVI 
Predstavitev pomočnice ravnatelja Anite Kolar Šlogar: 



V šolskem letu 2013/14 smo organizirali šolo v naravi za: 
2.razred – življenje na kmetiji 
4.razred – CŠOD Ptuj 
5.razred – Koper- šola plavanja 
8. razred – CŠOD Trilobit  
5.razred   5 dnevni tečaj smučanja na Golteh  v organizaciji Športne zveze Velenje. 
6.razred  šola smučanja 
Udeležba v teh oblikah »pouka« je bila zelo dobra« tudi  tako pridobljena znanja in 
vtisi so odlični. 
 
Plan za leto 2014/15: 
Na osnovi prijave razpisanih zmogljivosti Centra za šolske in obšolske dejavnosti 
smo  pridobili dva termina, v domovih, ki so primerni za organizacijo šole v naravi za 
4. razred, 
8. razred. 
Za 6. razred bomo  organizirali šolo smučanja na podlagi interesa staršev, za 5. 
razred, pa šolo plavanja  v »objektu« v Žusterni ali pa  v prostorih na Debelem rtiču. 
V vseh primerih bo šola strmela k temu, da  bo zagotovila kvalitetne oblike šole v 
naravi, s  primerno ceno. 
Za učence 2. razreda bo predlog za  šolo v naravi oblikovan  na osnovi  analize 
poročil o teku te šole v š.l. 2013/14. 
 
Vprašanja in pobude staršev: 

1. Šola v naravi 
Starši podpirajo organizacijo šol v naravi,  tudi za učence 2.razreda, saj 
menijo,  da otroci-učenci  poleg novih znanj pridobijo tudi veliko novih izkušenj 
in  ne nazadnje  taka  oblika sobivanja pripomore k  socializaciji.  

2. Nasilje  v šoli 
Starši želijo , da se učencem  v pogovorih jasno pove, da je toleranca učiteljev 
in staršev do vseh oblik  nasilja ničelna.  

3. Šolska prehrana 
Starši pozitivno ocenjujejo sestavo jedilnikov za šolsko  prehrano in 
pričakujejo, da se  bodo spremembe s ciljem učencem ponuditi čim bolj 
naravno pridelano hrano  nadaljevale. 

 
Seja  zaključena   ob 18.45 uri. 
 
Priloge hranjene v arhivu Sveta staršev: 
Lista prisotnih, Predlagani izbor delovnih zvezkov  za 2014/15 ,  
       
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 


