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ZAPISNIK

3. seje Sveta star5ev v Solskem letu2019/2020, ki je zaradi trenutne situacije v drZavi (korona virusa),
potekala korespondendno od 11.5.2020 do 18. 5.2020. Vsi dlani so gradivo dobili po e-po5ti.

Dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. seje.

2. Pridobitev soglasja Sveta star5ev k skupni nabavni ceni udnega gradiva za Solsko leto 2020121

ADI Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. seje.

ObrazloZitev:

Ker na zapisnik 2. seje Sveta star5ev, z dne 11.2.2020, ni bilo podanih dopolnitev ali popravkov, se

zapisnik potrdi.

Predloe sklepa 5t. 1: Predstavniki Sveta starSev o zaoisnik 2. seie Sveta star5ev z dne 77. 2

2020.

AD2 Pridobitev soglasja sveta star5ev k skupni nabavni ceni uinega gradiva za Solsko leto
2020t2t

Skrbnica udbeni5kega sklada Lidija Mazgan pove, da vedjih odstopanj od lanskega Solskega leta ni,
razen v 2. razredih, kjer smo izbrali drugi udni komplet, ki vsebuje ved samostojnih delovnih
zvezkov.Izbrani komplet je za starSe brezpladen, ker stro5ke krije MIZS. Do manj5e spremembe je
pri5lo tudi v 6. razredih, kjer se zaradi izbora novega delovnega ztezka za angle5dino cena zvlla za

okrog 3 €. Sprememba je nastala 5e pri Atlasu za osnovne in srednje Sole, saj smo na seznam uvrstili
posodobljeno izdajo. Udenci lahko uporabljajo tudi starej5e izdaie.

Predlos sklepa 5t. 2: Skladno z 2. todko 14. dlena Pravilnika o upravljanju udbeni5kih skladov (.Ur.

l. RS st. t2/20) Svet star5ev podaia soglasie k skupni naba.vnl ceni delovnih in drusih udnih

gradiv za posamezen razred (seznam priloqa zapisnika).

itani Sveta star5ev so svojo odloiitev sporoiili s povratno e-po5to. Podane odloiitve so priloga
k zapisniku.



UGOTOVITVE:
Korespondendna seja je bila sktepcna. Do 18. 5. 2020 smo od 29. dlanov sveta starsev prejeli
odgovor od 21. dlanov.

Izid glasovanja:
2l dlanov sveta stadev je predlagana sklepa st. I in 2 porrdilo, zato sta predlagana sklepa sprejeu:

Sveta
(21 ZA po nriloZenem seznamu).

2: skih

za posamezen razred (seznam priloea zaoisnika). (21 ZA po priloZenem seznamu).

Vsem dlanom Sveta stariev se zahvaljujemo za sodelovanje

1.

Zapisnikarica:
Martina Fras

NataSa LubanjSek.
starsev

Priloga:
l. Sezum prisotnosti.
2. Seznam izbora delovnih zvezkov za Solsko leto 202012021.
3. Primerjava cen kompletov delolrrih zvezkov in drugih uinih gradiv.
4. Zapisnik 2. seje Sveta starSev.


