Svet staršev
Osnovna šola Venclja Perka
Ljubljanska 58a
1230 Domžale
Zapisnik 1. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ VENCLJA PERKA (3. zaporedne)
v šolskem letu 2019/20
Dopisna seja Sveta staršev je potekala od srede, 13. maja 2020, od 13:00, do ponedeljka,
18. maja 2020, do 13:00. Sejo je sklical predsednik Sveta staršev Aleš Božnik.

Dnevni red:
1. Soglasje Sveta staršev k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za posamezne razrede, za šolsko leto 2020/21

Ad. 1)

Svet staršev je bil z dopisom s strani gospe ravnateljice Petre Korošec dne 6.5.2020
pozvan k podaji soglasja k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv
za posamezne razrede, za prihodnje šolsko leto.

Predsednik Sveta staršev je sklical dopisno sejo, na kateri je vse člane Sveta staršev
pozval k podaji mnenja glede seznama in cene delovnih zvezkov in učnih gradiv, ter h
glasovanju o predlogu sklepa 1/3. Sklic dopisne seje s pripadajočimi dokumenti je
priložen temu zapisniku (Priloga 2).
V času trajanja dopisne seje se nihče od članov Sveta staršev ni udeležil razprave
oziroma podal svojih pripomb, zadržkov ali predlogov.
Glasovanje je potekalo od srede, 13. maja 2020, od 13:00, do ponedeljka, 18. maja 2020,
do 13:00. Po pregledu prejetih glasov predsednik ugotavlja:
Svet staršev OŠ Venclja Perka v šolskem letu 2019/20 sestavlja 27 članov. V navedenem
roku je glasovalo vseh 27 članov. Vsi člani so soglašali s predlogom sklepa.
Na podlagi rezultatov glasovanja je soglasno sprejet naslednji sklep:

SKLEP 1/3: Skladno z 2. točko 14. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških
skladov (Ur. L. RS št. 12/20) Svet staršev podaja soglasje k skupni nabavni
ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred za šolsko
leto 2020/21 (Priloga 1).
Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta

staršev.

Domžale, 18. maj 2020

Zapisal: Aleš Božnik. l.r.

predsednik Sveta staršev: Aleš Božnik. l.r.

Priloga 1 – Delovni zvezki in dodatna gradiva za šolsko leto 2020_21
Priloga 2 – Sklic 1. dopisne seje Sveta staršev (s prilogami)

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA DOMŽALE
DELOVNI ZVEZKI IN DODATNA GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
(BREZ IZBIRNIH PREDMETOV)
1. RAZRED
17,90 € - prispevek staršev samo 2 €
• Rugelj, Manfreda Kolar, Petrenelj, Lukaček, Vavpetič: MATEMATIKA 1, samostojni delovni
zvezek za matematiko v 1. razredu, 1., 2. in 3. del, MKZ (3 x 5,30 €) 15,90 €
• material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (2,00 €)

2. RAZRED
32,75 € - prispevek staršev samo 2 €
• Manfreda Kolar, Urbančič Jelovšek: DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za
matematiko v 2. razredu, 1. in 2. del, MKZ (2 x 11,40 €)
• RAČUNANJE JE IGRA 2, (2 zvezka), Antus (7,95 €)
• material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (2,00 €)

3. RAZRED
•

•

34,00 € - prispevek staršev samo 2 €

cena za komplet 32,00 €
1. Manfreda Kolar, Urbančič Jelovšek: TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek
za matematiko v 3. razredu, 1. in 2. del, MKZ
2. Bogataj, Rozman: MATEMATIK NANDE 3, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu OŠ,
MKZ
3. Medved Udovič, Jamnik, Ciber Gruden: S SLIKANICO NA RAMI delovni zvezek za
slovenščino v 3. razredu (1. in 2. del), MKZ
material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (2,00 €)
Učimse 3a mali komplet:

Delovne zvezke od 1. do 3. razreda nabavi in razdeli učencem šola iz sredstev, ki jih v ta namen
pridobimo z MIZŠ.
4. RAZRED
48,00 €
• Mladen Kopasić, Majda Jurkovič: Radovednih pet 4, samostojni delovni zvezek za matematiko
v 4. razredu osnovne šole, Rokus Klett (19,00 €)
• N. Lauder, P. Shipton, S. Torres YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za pouk angleščine kot
prvega tujega jezika v 4. razredu osnovne šole, OUP, MKT (16 €)
• Gradiva za NIT, IZOTECH
(13,00 €)
5. RAZRED
56,00 €
• Mladen Kopasić, Majda Jurkovič: Radovednih pet 5, samostojni delovni zvezek za matematiko
v 5. razredu osnovne šole, Rokus Klett (17,00 €)
• Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin: Radovednih pet 5, samostojni delovni zvezek za
naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole, Rokus Klett (10,00 €)

•
•

N. Lauder, P. Shipton, S. Torres YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek za pouk angleščine kot
prvega tujega jezika v 5. razredu osnovne šole, OUP, MKT (16,00 €)
Gradiva za NIT, IZOTECH
(13,00 €)

6. RAZRED
55,45 €
• Berk, Draksler, Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, delovni zvezek., ROKUS KLETT (15,10 €)
• Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6.
razredu OŠ, ROKUS KLETT (17,35 €)
• Morris, Tite, Cerulli, Prodromou: SPRINT 1, delovni zvezek za angleščino, Eli, MODRIJAN (13 €)
• Materiala za LUM (plačilo po položnici) (5,00 €)
• Material za TIT (plačilo po položnici) (5,00 €)

7. RAZRED
80,31 € (z atlasom) 45,35 € (brez atlasa)
• Brinovec et al.: ATLAS SVETA ZA OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO ( MKZ) (priporočeno) (34,96 €)
• Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7.
razredu OŠ, ROKUS KLETT (17,35 €)
• Morris, Tite, Cerulli, Prodromou: SPRINT 2, delovni zvezek za angleščino, Eli, MODRIJAN (13 €)
• Delovni listi za MAT (5,00 €)
• Materiala za LUM (plačilo po položnici) (5,00 €)
• Material za TIT (plačilo po položnici) (5,00 €)

8.
•
•
•
•
•
•
•
•

9.
•
•
•
•
•

RAZRED
91,15 €
Gabrič et al.: KEMIJA DANES 1, delovni zvezek, DZS (14,50 €)
MOJA PRVA FIZIKA 1, samostojni delovni zvezek delovni zvezek, MODRIJAN (14,50 €)
Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8.
razredu OŠ, ROKUS KLETT (17,35 €)
Goodey: MESSAGES 3, delovni zvezek, ROKUS KLETT (14,90 €)
BIOLOGIJA 8 IROKUS +, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 8. razredu,
ROKUS KLETT (14,90) NOVO
Delovni listi za MAT (5,00 €)
Material za LUM (plačilo po položnici) (5,00 €)
Material za TIT (plačilo po položnici) (5,00 €)

RAZRED
66,25 €
Glažar, Gabrič, Graunar.: KEMIJA DANES 2, delovni zvezek, DZS (14,50 €)
MOJA PRVA FIZIKA 2, samostojni delovni zvezek, MODRIJAN (14,50 €) NOVO
Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino, ROKUS
KLETT (17,35 €)
Goodey: MESSAGES 4, delovni zvezek, ROKUS KLETT (14,90 €)
Materiala za LUM (plačilo po položnici) (5,00 €)

IZBIRNI PREDMETI
NEOBEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA
potreben material

5,00 €

NEMŠČINA 1
-

Motta: MAXIMAL 1, delovni zvezek, ROKUS KLETT

18,90 €

NEMŠČINA 2
-

Motta: MAXIMAL 2, delovni zvezek, ROKUS KLETT

18,90 €

NEMŠČINA 3
-

Motta: MAXIMAL 3 delovni zvezek, ROKUS KLETT

OBDELAVA GRADIV – LES
potreben material

18,90 €

5,00 €

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0 D o m ž a l e
tel:
01/729-83-00
faks: 01/729-83-20
e-naslov:
os.vp-domzale@guest.arnes.si

Datum: 13.05.2020

Zaradi nujnosti, ukrepov za omejevanje epidemije COVID-19 in na podlagi 66. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 16/07, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 34/11 in ZUJF 40/12, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17-ZVaj)
sklicujem

1. DOPISNO SEJO SVETA STARŠEV OŠ VENCLJA PERKA (3. zaporedna)
v šol. letu 2019/20,
ki bo potekala od srede, 13. maja 2020, od 13:00, do ponedeljka, 18. maja 2020, do
13:00.
Dnevni red dopisne seje:
1. Soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv
za posamezne razrede, za šolsko leto 2020/21
Ad.1)
Obrazložitev:
Kot predsednik Sveta staršev sem 6.5.2020 od gospe ravnateljice Petre Korošec prejel
seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv (Priloga 1), skupaj z naslednjim
besedilom:
V soglasje vam pošiljamo seznam izbranega učnega gradiva za šolsko leto 2020/21, ki ga
zagotavljate starši in vas prosimo, da podate odločitev o soglasju v 15 dneh od prejema
seznama (Pravilnik, 14. člen /2).

Strokovni aktivi učiteljev so do konca meseca aprila ravnateljici predlagali seznam
učbenikov, (na podlagi Kataloga potrjenih učbenikov), delovnih zvezkov in učbenikov z
elementi delovnega zvezka, učnih sredstev in ostalega učnega gradiva.
Učna gradiva (učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki), ki so potrebna za izvedbo
pouka v prvem, drugem in tretjem razredu bo šola nakupila preko učbeniškega sklada, v
okviru sredstev, ki jih bomo dobili iz MIZŠ. V Uradnem listu RS, št. 12/2020, je bil podan nov
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, objavljena pa je bila tudi vrednost točke za
zagotavljanje sredstev za učbeniške sklade, ki znaša 5,00 evrov. Lastnik učnih gradiv je
šola, učenci si gradiva izposodijo, zato ne gre za darilo in nima veze s davčno zakonodajo.

Ena od zakonsko predpisanih nalog Sveta staršev, ki jo običajno opravimo v sklopu 3.
redne seje, je dajanje soglasja k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za prihodnje šolsko leto. Poleg seznama s cenami za šolsko leto 2020/21 je temu
sklicu za boljšo preglednost dodan še povzetek gibanja količin in cen omenjenih gradiv
na naši šoli v zadnjih štirih letih (Priloga 2). Najočitnejša sprememba za prihodnje
šolsko leto je nov delovni zvezek za biologijo 8. razredov. Obrazložitev naravoslovnega
aktiva se nahaja v Prilogi 3.
Ko dotično tematiko obravnavamo na redni seji, si pri izhodiščih za odločanje
pomagamo tudi z 'Raziskavo o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov'
predhodnega šolskega leta http://www.zasss.si/ds/UG/2018_19.html , ter priporočili
in mnenji zbranimi na strani Delovne skupine za učna gradiva pri ZASSS
http://www.zasss.si/ds/UG.html .
Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1/3: Skladno z 2. točko 14. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških
skladov (Ur. L. RS št. 12/20) Svet staršev podaja soglasje k skupni nabavni ceni
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2020/21
(Priloga x).
Na podlagi podane obrazložitve vas naprošam, da v zgoraj navedenem roku (najkasneje
do ponedeljka, 18. maja 2020, do 13:00) po elektronski pošti, na naslov:
alesboznik@siol.net pošljete svoja menja, vprašanja, predloge in pa vašo jasno
opredelitev do predlaganega sklepa (ZA, PROTI, VZDRŽAN).

V skladu s Poslovnikom je predlog sprejet, če zanj v določenem roku glasuje več kot
polovica predstavnikov. Predstavnik, ki je že glasoval, svojega glasu ne more več
spremeniti, lahko pa sporoča svoja stališča in pojasnila k sporočilom, ki jih med dopisno
sejo posredujejo drugi predstavniki.
Predsednik sveta staršev:
Aleš Božnik

Sklic dopisne seje je bil poslan preko elektronske pošte vsem predstavnikom oddelkov v
Svetu staršev OŠ Venclja Perka, ter v vednost ravnateljici šole.
Priloga 1 – Delovni zvezki in dodatna gradiva za šolsko leto 2020_21
Priloga 2 – Delovni zvezki, primerjava zadnja štiri leta
Priloga 3 – Obrazložitev za novi DZ -BIO 8

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA DOMŽALE
DELOVNI ZVEZKI IN DODATNA GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
(BREZ IZBIRNIH PREDMETOV)
1. RAZRED
17,90 € - prispevek staršev samo 2 €
• Rugelj, Manfreda Kolar, Petrenelj, Lukaček, Vavpetič: MATEMATIKA 1, samostojni delovni
zvezek za matematiko v 1. razredu, 1., 2. in 3. del, MKZ (3 x 5,30 €) 15,90 €
• material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (2,00 €)

2. RAZRED
32,75 € - prispevek staršev samo 2 €
• Manfreda Kolar, Urbančič Jelovšek: DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za
matematiko v 2. razredu, 1. in 2. del, MKZ (2 x 11,40 €)
• RAČUNANJE JE IGRA 2, (2 zvezka), Antus (7,95 €)
• material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (2,00 €)

3. RAZRED
•

•

34,00 € - prispevek staršev samo 2 €

cena za komplet 32,00 €
1. Manfreda Kolar, Urbančič Jelovšek: TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek
za matematiko v 3. razredu, 1. in 2. del, MKZ
2. Bogataj, Rozman: MATEMATIK NANDE 3, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu OŠ,
MKZ
3. Medved Udovič, Jamnik, Ciber Gruden: S SLIKANICO NA RAMI delovni zvezek za
slovenščino v 3. razredu (1. in 2. del), MKZ
material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (2,00 €)
Učimse 3a mali komplet:

Delovne zvezke od 1. do 3. razreda nabavi in razdeli učencem šola iz sredstev, ki jih v ta namen
pridobimo z MIZŠ.
4. RAZRED
48,00 €
• Mladen Kopasić, Majda Jurkovič: Radovednih pet 4, samostojni delovni zvezek za matematiko
v 4. razredu osnovne šole, Rokus Klett (19,00 €)
• N. Lauder, P. Shipton, S. Torres YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za pouk angleščine kot
prvega tujega jezika v 4. razredu osnovne šole, OUP, MKT (16 €)
• Gradiva za NIT, IZOTECH
(13,00 €)
5. RAZRED
56,00 €
• Mladen Kopasić, Majda Jurkovič: Radovednih pet 5, samostojni delovni zvezek za matematiko
v 5. razredu osnovne šole, Rokus Klett (17,00 €)
• Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin: Radovednih pet 5, samostojni delovni zvezek za
naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole, Rokus Klett (10,00 €)

•
•

N. Lauder, P. Shipton, S. Torres YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek za pouk angleščine kot
prvega tujega jezika v 5. razredu osnovne šole, OUP, MKT (16,00 €)
Gradiva za NIT, IZOTECH
(13,00 €)

6. RAZRED
55,45 €
• Berk, Draksler, Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, delovni zvezek., ROKUS KLETT (15,10 €)
• Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6.
razredu OŠ, ROKUS KLETT (17,35 €)
• Morris, Tite, Cerulli, Prodromou: SPRINT 1, delovni zvezek za angleščino, Eli, MODRIJAN (13 €)
• Materiala za LUM (plačilo po položnici) (5,00 €)
• Material za TIT (plačilo po položnici) (5,00 €)

7. RAZRED
80,31 € (z atlasom) 45,35 € (brez atlasa)
• Brinovec et al.: ATLAS SVETA ZA OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO ( MKZ) (priporočeno) (34,96 €)
• Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7.
razredu OŠ, ROKUS KLETT (17,35 €)
• Morris, Tite, Cerulli, Prodromou: SPRINT 2, delovni zvezek za angleščino, Eli, MODRIJAN (13 €)
• Delovni listi za MAT (5,00 €)
• Materiala za LUM (plačilo po položnici) (5,00 €)
• Material za TIT (plačilo po položnici) (5,00 €)

8.
•
•
•
•
•
•
•
•

9.
•
•
•
•
•

RAZRED
91,15 €
Gabrič et al.: KEMIJA DANES 1, delovni zvezek, DZS (14,50 €)
MOJA PRVA FIZIKA 1, samostojni delovni zvezek delovni zvezek, MODRIJAN (14,50 €)
Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8.
razredu OŠ, ROKUS KLETT (17,35 €)
Goodey: MESSAGES 3, delovni zvezek, ROKUS KLETT (14,90 €)
BIOLOGIJA 8 IROKUS +, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 8. razredu,
ROKUS KLETT (14,90) NOVO
Delovni listi za MAT (5,00 €)
Material za LUM (plačilo po položnici) (5,00 €)
Material za TIT (plačilo po položnici) (5,00 €)

RAZRED
66,25 €
Glažar, Gabrič, Graunar.: KEMIJA DANES 2, delovni zvezek, DZS (14,50 €)
MOJA PRVA FIZIKA 2, samostojni delovni zvezek, MODRIJAN (14,50 €) NOVO
Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino, ROKUS
KLETT (17,35 €)
Goodey: MESSAGES 4, delovni zvezek, ROKUS KLETT (14,90 €)
Materiala za LUM (plačilo po položnici) (5,00 €)

IZBIRNI PREDMETI
NEOBEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA
potreben material

5,00 €

NEMŠČINA 1
-

Motta: MAXIMAL 1, delovni zvezek, ROKUS KLETT

18,90 €

NEMŠČINA 2
-

Motta: MAXIMAL 2, delovni zvezek, ROKUS KLETT

18,90 €

NEMŠČINA 3
-

Motta: MAXIMAL 3 delovni zvezek, ROKUS KLETT

OBDELAVA GRADIV – LES
potreben material

18,90 €

5,00 €

RAZRED
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9

NEOBVEZNI
tehnika
nem1
nem2
nem3
obdelava gradiv

2020/21
št. DZ
1
2
3
2
3
3
2
z atlasom
5
4

cena
17,90 €
32,75 €
34,00 €
48,00 €
56,00 €
55,45 €
45,35 €
80,31 €
91,15 €
66,25 €

5,00 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
5,00 €

2019/20
št. DZ
1
2
3
2
3
3
2
z atlasom
4
4

cena
24,80 €
32,75 €
34,00 €
48,00 €
56,00 €
57,35 €
47,25 €
82,21 €
75,65 €
65,65 €

5,00 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
5,00 €

2018/19
št. DZ
1
2
3
3
3
3
2
z atlasom
4
4

cena
24,80 €
32,75 €
32,00 €
53,90 €
52,90 €
57,35 €
47,25 €
82,21 €
75,65 €
65,65 €

5,00 €
18,90 €
18,90 €
14,00 €
5,00 €

2017/18
št. DZ
1
2
2
3
3
3
2
z atlasom
4
4

cena
24,80 €
32,75 €
32,75 €
53,90 €
52,90 €
57,35 €
47,25 €
82,21 €
75,65 €
65,65 €

5,00 €
x
14,00 €
x
5,00 €

BIOLOGIJA 8 iROKUS+ interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 8. razredu 3831075927353 - 14,90 €
Interaktivni učni komplet za biologijo v 8. razredu obsega dva zvezka za aktivno učenje ter
dostop do interaktivnega učbenika. Interaktivni učbenik omogoča lažje in bolj nazorno
učenje, saj si učenci lahko pri vseh vsebinah ogledajo didaktične filme , 3D animirane prikaze
posameznih človeških organov, bogat slikovni material ter napotke za zdrav življenjski slog.
To omogoča lažje razumevanje učnih ciljev in veliko boljšo predstavljivost o zgradbi
človeškega telesa vsem učencev. Zvezka za aktivno učenje vključujeta kakovostne slikovne
materiale in nabor aktivnosti, ki izboljšajo kakovost učenja pri učencih. V naravoslovnem
aktivu ocenjujemo, da je interaktivni učni komplet za biologijo v 8. razredu nedvomno zelo
uporaben pripomoček za učenje biologije, ki učence dodatno motivira za raziskovanje
lastnega telesa, predvsem pa z različnimi didaktičnimi elementi učencem veliko bolj olajša
predstavljivost in razumevanje bioloških pojmov.

Zapisala vodja naravoslovnega aktiva:
Tjaša Kampos

