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Številka: 900-1/2019/10 

Datum: 6. 9. 2019 

 

 

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV, 

ki je bila v četrtek, 6. 6. 2019, ob 17. uri v zbornici OŠ Apače  

 
PRISOTNI: starši otrok oz. člani sveta staršev matične OŠ Apače in POŠ Stogovci ter Violeta 

                     Kardinar, ravnateljica OŠ Apače – lista prisotnosti je priložena k zapisniku. 

 

ODSOTNI: Lidija Potočnik, Mateja Firbas in Manuela Fekonja – vse opravičeno 

                     Branka Fluher, Marjetka Bagari, Bogdan Štelcar, Silva Klekl, Valentina Lebar, 

                     Jožica,Vidnar – vsi neopravičeno 

 

 

K 1: Pregled in potrditev sklepčnosti 

 

Prisotnih je bilo 6 članov, dva nadomestna člana, ki sta opravičeno manjkala, sta sporočila, da 

se po prejemu in preučitvi gradiva strinjata s sprejetimi sklepi. S tem je bil Svet staršev sklepčen 

za pričetek seje.  

 

K 2: Potrditev dnevnega reda 

 

Predsednica Sveta staršev je vse prisotne lepo pozdravila in podala naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. pregled in potrditev sklepčnosti, 

2. predstavitev in potrditev dnevnega reda, 

3. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje, 

4. potrditev izbora in nakupne cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020, 

5. seznanitev z izborom učbenikov za šolsko leto 2019/2020, 

6. razno. 

 

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 

K 3: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 

 

Na seji je bil vsem prisotnim prebran in dan v obravnavo zapisnik prejšnje redne seje, ki je bila 

24. 4. 2019. Nihče od prisotnih ni imel nobenih pripomb oz. dopolnitev. 

 

SKLEP: Zapisnik redne seje Sveta staršev, ki je bila 24. 4. 2019 je bil soglasno potrjen. 

 

 

 



K 4: Potrditev izbora in nakupne cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020 

 

Ravnateljica je vse seznanila z izborom in nakupno ceno delovnih zvezkov, ki so jih za šolsko 

leto 2019/2020 pripravili strokovni aktivi OŠ Apače. Vsi prisotni so seznam izbora delovnih 

zvezkov dobili tudi v pogled. Seznam izbora delovnih zvezkov je objavljen na spletni strani 

šole. Po razpravi in preučitvi prisotnih je sledila potrditev izbora in nakupne cene. 

 

SKLEP: Izbor delovnih zvezkov z nakupno ceno za šolsko leto 2019/2020 je bil soglasno  

                potrjen. Seznam izbora delovnih zvezkov z nakupno je priložen k zapisniku. 

 

K 5: Seznanitev z izborom učbenikov za šolsko leto 2019/20 

 

Ravnateljica Violeta Kardinar je vse prisotne seznanila z izborom učbenikov za naslednje 

šolsko leto 2019/2020. Vsi so seznam učbenikov dobili v pogled. Povedala je, da učbenike iz 

šolskega sklada sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

Seznam izbora učbenikov za šolsko leto 2019/2020 je priložen k zapisniku. 

 

K 6 Razno 

 

Eden od prisotnih predstavnikov je opozoril na problem odtokov pri šoli. Predlagal je tudi, da 

bi se pri vhodu I. triade naredil nadstrešek in se s tem uredi vstop v šoli. To bi se lahko naredilo 

že v počitnicah s tem, da se podre tudi stari gasilski dom saj zelo zakriva vhod v I. triado. Hkrati 

pa je zaradi te zgradbe zelo onemogočen tudi dostop ob morebitnih nesrečah kot so požar in 

podobno. Zato je bil zgrajen novi gasilski dom na novi lokaciji. O vsem tem bi se dala pobuda 

tudi na Občino.  

 

Ravnateljica je povedala, da ona zato nima pristojnosti, bo pa z vsemi predlogi seznanila 

ustanoviteljico Občino Apače. 

 

Predstavnik staršev je predlagal, da se prostor pred kulturnim dom in zelenico preuredi v 

avtobusno postajo za šolske otroke in se tako razbremeni cesta, ki vodi sedaj na postajo mimo 

pokopališča. S tem je potrebno obvestiti tudi Svet za preventivo, katerega predsednik je Gregor 

Vukan. 

 

Predstavnica iz podružnične šole pa je opozorila na prehrano. Kosila, ki se pripeljejo na 

podružnično šolo naj bi bila hladna, meso pa naj ne bi bilo dovolj pečeno.  

 

Ravnateljica je na to odgovorila, da se v primeru, ko se to zgodi, mora to takoj obvestiti tam 

prisotno učiteljico in tudi njo. Tako se lahko takoj ukrepa. Za nazaj pa je take zadeve težko 

razčiščevati.  

 

Na koncu je bila podana še pobuda za dvakrat letno zbiranje starega papirja. 

 

Seja je bila končana ob 18.15 uri. 

 

 

 

         Predsednica Sveta staršev  

                       OŠ Apače: 

               Jasmina Gungl Ščap 

                                                                                   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


