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Z A P I S N I K 

 

 

4. seje Sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 04. 06. 2018, ob 16.30 v čitalnici šole. 

Prisotni: Danjela Markež, Olga Šepic, Aleš Bremec, Alenka Skol Radošević, Marjetka 

Kocijančič, Nives Regeis, Samir Osmančević, Ajša Babača, Elvir Kulalić, Vaska Mladenov, 

Monika Komic, Romana Smagin, Nizama Silić, Mateja Stružnik, Nebojša Šmitran, Laste 

Naumovski, ravnatelj Robert Kerštajn. 

 

Opravičeno odstotni: Sabina Suljkanović, Suvana Čizmić, Igor Zlatanov, Zehra Biščević. 

 

Odsotni: Sandra Pretnar, Tatijana Bondarenko, Tina Ozebek-Košir, Edina Džombić, Elvir 

Kulalić, Denis Bakonič, Sedina Kalender-Smajlović, Špela Kavčič. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje, 17. 04. 2018 

2. Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/2019 

3. Šolski sklad 

4. Razno 

 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika 3. sestanka, 17. 04. 2018 

Predsednica je povzela zapisnik prejšnje seje.  

 

SKLEP 1: Zapisnik 3. seje z dne, 17. 04. 2018, se potrdi. 

 

 

Ad 2/ Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/2019 
Skrbnica učbeniškega sklada, ga. Udrih, je povedala, da se vsako leto trudimo za najnižjo ceno 

delovnih zvezkov. Seznam učbenikov bo objavljen na šolski spletni strani  in v papirni obliki 

dan učencem.  

Članom je posredovala predlagane cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po 

posameznih razredih.  

 

Na kratko je podala obrazložitve glede predlaganih cen: 

1. razred: financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

2. razred: znesek je za 15,90 € nižji,   

3. razred: znesek je za 21,70 € nižji, 

4. razred: znesek je za 2 € višji,  

5. razred: znesek je za 2,65 € višji, 

6. razred: enako kot lansko leto, 

7. razred: enako kot lansko leto, 

8. razred: znesek je za 5,85 € višji, 

9.   razred: enako kot lansko leto. 

 



- Starši so glede izbirnega predmeta angleščina v 2. razredu povedali, je velikokrat 

odpadla, nadomeščanj pa ni bilo. Mnenja so, da so se v tem šolske letu naučili manj, kot 

prejšnje leto.  

- Ga. Silić je opazila, da imajo učenci v zvezkih nalepljene učne liste, zaradi česar je torba 

težja.  

- Ga. Markež je zanimalo, zakaj morajo učenci k vsaki uri nositi delovni zvezek, če ga ne 

uporabljajo vsak dan.  

  

SKLEP 2: Predlagana nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2018/19 se potrdi. 

 

 

Ad 3/ Šolski sklad 

Članica Nives Regeis je povedala, da je bilo stanje na računu dne, 5. 3. 2018 - 10.033 €. 

 

Odhodki: 

- regresirana prehrana, 

- grafični zaslon, 

- 3D tiskalnik, 

- filament za 3D tiskalnik, 

- nastop pesnika Ferija Lainščka, 

- pult za verižni eksperiment, 

- izdelava steklene vitrine za verižni eksperiment, 

- prevoz knjižničarskega krožka na knjižni sejem, 

- astronomski večer -ND, 

- kotizacija prijavnine za igro med dvema ognjema, 

- vstopnina v Planico ŠD 6.r, 

- sofinanciranje šole v naravi Radenci, 

- ginekološka ambulanta 9.r. 

 

Prihodki: 

- jesenska papirna akcija - 2.962,26€,  

- prihodki staršev od 1.9. do 3.4.2018 – 4.940,18€,  

- novoletni bazar 424 €,  

- donacije (Sumida, Enos, Založba Maks Viktor) – 500€. 

 

- Starše je zanimalo, na podlagi česa se odobri vloga za subvencijo in zakaj se ne koristi več 

teh sredstev. 

Regeisova je povedala, da je za subvencijo potrebna prošnja in odločba otroškega dodatka. 

Svetovalna delavka določi učence, ki so glede na plačni razred upravičeni do subvencije ter 

za večje družine. V preteklosti se je dogajalo, da učenci sploh niso prevzeli 

subvencioniranih delovnih zvezkov.  

  

Članom Šolskega sklada poteče mandat, zato se je predsednica ge. Regeis zahvalila za ves trud, 

ki ga je vložila v delo. Prosila je starše, naj premislijo o članstvu v Šolskem skladu. 

 

Ad 4/ Razno  

- Ga. Silić je mnenja, da bi morali učenci namesto, da dobijo učne liste, več pisati, risati. 

- Starši 2. razredov so pohvalili razredničarke, ki so pripravile zelo zanimiv zaključek 

šolskega leta. Glede na to, da vsi starši ne hodijo na sestanke, so bili prisotni skoraj vsi.  

- Ga. Stružnik prosi za predlog, kako privabiti čim večje število staršev na sestanke, ker 

hodijo vedno isti starši.  

PREDLOG: Organizacija bolj sproščenih sestankov izven razreda. 

- G. Naumovski je postavil vprašanje glede organizacije zaključnega izleta za 9. razrede, 

ali bi bil lahko organiziran tako kot včasih, skupaj z učitelji. Zaveda pa se, da so učitelji 



s tem obremenjeni. Podal je predlog, da bi bil zaključni izlet organiziran kot šola v 

naravi.  

Ravnatelj je povedal, da v primeru, če bi šli v tujino, mora šola pripraviti seznam 

učencev in šolskega spremljevalca. Na učiteljih je res velika odgovornost, ki pa si jo ne  

 

upajo več prevzeti. Z organizacijo takega dogodka je potrebno začeti že na začetku 

šolskega leta in če razred drži skupaj, se vse da lažje dogovoriti. Za naslednje šolsko 

leto bi se bilo potrebno dogovoriti že pred počitnicami, da se dogodek vnese v letni 

delovni načrt.  

- Go. Regeis je zanimalo, kako bo s francoščino in matematiko v novem šolskem letu. 

Ravnatelj je povedal, da bo poleti objavljen razpis za učiteljico francoščine. Imamo že 

kandidatko, ki je ravno magistrirala. Namesto ge. Kranjc bo matematiko poučevala ga. 

Mirnesa Džananović.  

- Go. Silić je zanimalo, ali učitelji dobijo podatke o učencih, ko pridejo iz razredne na 

predmetno stopnjo.  

Ravnatelj je obrazložil, da se oblikuje strokovna skupina, ki obravnava učenca. V 

skupini je razrednik, svetovalna delavka in pedagog, da proučijo odločbo.  

- Go. Silić je še zanimalo, kako vnaprej preveriti, ali otroku posamezen izbirni predmet 

ustreza. 

Ravnatelj je povedal, da učencem predmete predstavi najprej ga. Kusterle, potem pa še 

vsak učitelj posameznega predmeta. Učenci in starši najprej dobijo ponudbo za obvezne 

izbirne predmete, nato pa še za neobvezne.  

 

Ravnatelj je predstavil investicije v novem šolskem letu. Povedal je, da za investicijsko 

vzdrževanje letno namenimo 30.000€. 

- ogrevani žlebovi, 

- klima v športni dvorani, 

- obnova spletne strani, 

- oder za prireditve,  

- zamenjava ključev po šoli, 

- nova šolska spletna stran, ... 

Povedal je še, da se večina del izvaja čez poletje in v jeseni, ko ni pouka. V jeseni se naredi 

obračun, če ostane še kaj denarja, se ga lahko še porabi.  

- Go. Silić je zanimalo, če bi bilo možno, da so zapisniki sveta staršev vidni samo staršem 

te šole? 

- Ali je res, da se tribune postavijo samo takrat, ko so članske tekme?  

Ravnatelj je povedal, da je s postavitvijo tribun precej dela. Na šoli to delo opravlja 

hišnik, ker pa je tekem veliko, ne more biti prisoten na vseh tekmah.  

Predlog je bil, da se za to delo usposobi trenerja. Ravnatelj je odgovoril, da je tribuna 

sestavljena iz petih delov, lastnik pa je Občina. Pobudo za usposabljanje trenerja za to 

delo pa mora dati društvo.   

- Starše je zanimalo, kdaj bodo lahko prejemali elektronske račune.  

Ravnatelj je povedal, da želimo, da čim več staršev uporablja trajnike. Nimajo pa vsi 

starši možnosti elektronskega pošiljanja računov.   

- Predlog staršev je bil, da se organizira sejem šolskih torb otrok, ki bi jih podarili otroci, 

ki jih ne potrebujejo več.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 17:50. 

 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež 


