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SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

Šafarsko, 8. 6. 2020 

 

Z A P I S N I K 

korespondenčne (dopisne) seje Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje 
v šolskem letu 2019/2020, 

ki je potekala po elektronski pošti od ponedeljka, 18. 5. 2020, do srede, 3. 6. 2020. 

 

Podaja soglasja sveta staršev k skupni nabavni ceni učnega gradiva za šolsko leto 2020/2021 
 

Zaradi trenutnih razmer (koronavirus) je namesto sestanka v živo potekala korespondenčna 

seja preko elektronske pošte. 

V skladu z drugim odstavkom 14. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov mora 

ravnatelj pred odločitvijo o izboru učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev in 

dijakov, pridobiti soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni učnega gradiva. Ravnatelj 

pošlje svetu staršev v soglasje seznam do 15. maja tekočega šolskega leta, svet staršev pa 

odloči o soglasju v 15 dneh od prejema seznama. 

Ravnateljica je prosila člane sveta staršev, da do srede, 3. junija, podajo soglasje k skupni 

nabavni ceni učnega gradiva za šolsko leto 2020/2021. V nasprotnem primeru morata v 

skladu s tretjim odstavkom 14. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov svet staršev 

in ravnatelj doseči dogovor o skupni nabavni ceni do 15. junija, ko mora šola objaviti seznam 

učnih gradiv iz prve, druge in četrte alineje prvega odstavka 14. člena na svoji spletni strani. 

Ravnateljica je članov sveta staršev posredovala naslednje priloge: 

1. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 
2. Izbor delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka, ki jih za šolsko leto 

2020/2021 predlaga strokovni aktiv (vsi razredi)/TO NABAVIJO STARŠI 
3. Izbor delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnih zvezkov, ki jih za šolsko leto 

2020/2021 predlaga strokovni aktiv (1. triada) 
4. Izbor učbenikov, ki jih za šolsko leto 2020/2021 predlaga strokovni aktiv (vsi razredi) 
5. Primerjava med nabavnimi cenami delovnih zvezkov in učbenikov z elementi 

delovnega zvezka po šolskih letih  
 

Do srede, 3. 6. 2020, je soglasje podalo sedem članov sveta staršev: 

Barbara Kunčič, Živa Žajdela, Marija Kašić, Andreja Makovec, Tadeja Ivanušič, Tanja Rozmarič 
in Suzana Muršič. 
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Gospod Tihomir Pukšič je soglasje podal v četrtek, 4. 6. 2020. 

Štirje člani David Gjerek, Dalibor Sedmak, Aleksandra Belovič in Branko Wolf se niso odzvali. 

 

Sklep: 

Svet staršev je podal soglasje k skupni nabavni ceni učnega gradiva za šolsko leto 2020/2021. 

 

 

Zapisala:                                                                                                     Predsednica sveta staršev: 

Anica Šimonka                                                                   Marija Kašić 

 


