
 
 

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE 
SVET STARŠEV         Celje, 11. 5. 2021 
 
 
SKLIC 1. KORESPONDENČNE SEJE SVETA STARŠEV II. OSNOVNE ŠOLE V CELJU V ŠOLSKEM 
LETU 2020 / 2021 

 
Zadeva: Soglasje k predlogu za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov 
 
Svet staršev mora podati soglasje na postopek pridobivanja soglasja za skupno nabavno ceno 
delovnih zvezkov. Glede tega postopka je nekaj novosti in nekaj novih rokov. Prilagam kopijo 
14. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov: 
 
"Ravnatelj mora 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. 
 
Če svet staršev ne da soglasja iz prejšnjega odstavka do 1. junija, svet staršev in ravnatelj 
dosežeta dogovor o skupni nabavni ceni do 15. junija, ko mora šola objaviti seznam učnih 
gradiv iz prve, druge in četrte alineje prvega odstavka tega člena na svoji spletni strani." 
 
Skladno s Poslovnikom o delu sveta staršev II. osnovne šole Celje Sklicujem 1./2021 
korespondenčno sejo sveta staršev II. osnovne šole Celje, ki se izvede v torek, 11. 5. 2021 od 
15. ure do petka, 14. 5. 2021  do 20. ure. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Soglasje za izvedbo korespondenčne seje 
2. Soglasje k predlogu za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov  
 

SKLEP št.1 
Kot član sveta staršev soglašam z izvedbo korespondenčne seje. 

  
  ZA      PROTI 

 
SKLEP št.2 
Kot član sveta staršev dajem soglasje k predlogu za skupno nabavno ceno delovnih 
zvezkov. 
 
    ZA      PROTI 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13873


 
 

 
Predlog: Prosim za potrditev zgornjih dveh sklepov do petka, 14. 5. 2021. Predlog sklepov bo 
potrjen ob najmanj 9-tih glasovih ZA od skupno 18-tih predstavnikov staršev, kolikor nas je 
trenutno v svetu staršev. 
 
Lep pozdrav,      
        Maja Ivančič 
        Predsednica sveta staršev 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
- Delovni zvezki za šolsko leto 2021/2022 
- Delovni zvezki primerjava 2020/2021 in 2021/2022 
 


