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Z A P I S N I K 

 

 

2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v četrtek, 3. 3. 2016 ob 16.30 v čitalnici šole. 

 

Prisotni: Danjela Markež, Tanja Bogataj, Maja Rostohar, Denis Bakonič, Romana Smagin, 

Mateja Stružnik, Mane Mlakar, Saša Šuvak, Nives Regeis, Špela Kavčič, Laste Naumovski, 

Marko Panić, Špela Šmalc, ravnatelj Robert Kerštajn. 

Opravičeno odstotni: Dalila Burzić, Sanela Pivać, Andreja Prezelj, Tina Siega, Azra Kadirić. 

Odsotni: Dijana Đekić, Edita Šabanović, Zehra Biščević, Mejasa Pajić, Monika Komac, 

Almira Ribić, Lilijana Leskovar, Merima Hadžić. 

 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2014/15 

3. Šolski sklad 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

Ravnatelj je povedal, da je bilo vabilo skupaj z gradivom objavljeno na šolski spletni strani, 

pod zavihkom ˝Za starše˝. 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika zadnjega sestanka 

Glede izvedbe programa o spolni vzgoji za devetošolce je ravnatelj povedal, da je bil 

teoretični del že izveden, učenci pa bodo obiskali še ambulanto pri dr. Petkovi.  

Ga. Regeis je povedala, da se je v prejšnjih letih dogajalo, da so za socialno ogrožene otroke 

pripravili delovne zvezke, ki pa jih nato niso prevzeli, saj so jih kupili sami. V naslednjem 

letu bo novost ta, da bodo starši morali oddati vlogo, če pa kljub temu zvezkov ne bodo 

prevzeli, se jim bo zaračunalo.  

 

PREDLOG: Za predmete, pri katerih se vidi, da imajo učenci probleme, naj bo učitelj prisoten 

na seji. Izpostavljeni so bili delovni zvezki za nemščino.  

 

 

SKLEP 1: Zapisnik 1. sestanka se potrdi. 

 

 

Ad 2/ Samoevalvacijsko poročilo za leto 2014/15 

Ravnatelj je pripravil in predstavil Samoevalvacijsko poročilo  za šolsko leto 2014/15 – 

Izbirni predmeti. V poročilu je predstavil tipe izbirnih predmetov, in sicer obvezni in 

neobvezni izbirni predmet. Predstavil je, katere obvezne izbirne predmete so imeli učenci 

možnost izbirati od šolskega leta 2010-2011 do 2014-2015, koliko učencev se je za 



posamezne izbirne predmete odločilo in koliko ur tedensko so se posamezni izbirni predmeti 

izvajali. Povedal je, da je prisotnost obvezna. Izvajajo se tudi tuji jeziki: nemški, angleški in 

francoski jezik. Nemščina je od letos kot neobvezni izbirni predmet v 4., 7. in 8. razredu, prav 

tako šport. Zelo dober je obisk predmetov kot so klekljanje, sodobna priprava hrane, obdelava 

lesa in kovin, športa. Predmeti se izbirajo na podlagi povpraševanja. Učencem se predstavijo 

predmeti, ki nato oddajo prijave k predmetom. Glede na število prijav računalniški program 

oblikuje listo predmetov, kjer je običajno od 26 do 28 predmetov.  

Starši so pohvalili novo učiteljico nemščine. Ravnatelj je povedal, da pri nas dopolnjuje svoje 

delo na Gimnaziji Jesenice.  

Starši so mnenja, da bi bilo treba pri angleščini nadgraditi znanje, zahteve bi morale biti višje, 

ker imajo ravno pri tem predmetu v srednji šoli težave. Ravnatelj je povedal, da se z ravnatelji 

srednjih šol posvetujejo, katere kadre potrebujejo in s tem se tudi izboljša kvaliteta znanja. 

Starši so mnenja, da bi lahko učitelji srednjih šol podali mnenje osnovni šoli, kje imajo učenci 

primanjkljaj pri znanju.   

SKLEP 2: Člani so sprejeli Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2014/15 - Izbirni 

predmeti. 

 

Ad 3/ Šolski sklad  

Predsednik Šolskega sklada, Mane Mlakar je najprej povedal, kaj so uredili v šolskem letu 

2014/15. Šolsko leto so začeli z 4.297,71 € na računu. Letošnji mesečni prispevek staršev je 

povprečno 500-560 € mesečno. V začetku leta so poslali prošnje za donatorska sredstva na 90 

podjetij. Odzvala so se 4 podjetja. Predlagajo, da bi na šolski spletni strani objavili logo teh 

donatorjev. Ravnatelj se je s tem strinjal in jih pozval, naj pridobijo lotipe teh podjetij. 

Izvedena je bila jesenska papirna akcija. Vsak učenec naj sodeluje na vsaki akciji z vsaj 5 kg 

papirja. Za odobritev kakršnekoli prošnje s strani učencev, morajo ti sodelovati in prinesti 5 

kg papirja pri vsaki akciji.  

Od 1.1.2016 so spremenjeni kriteriji države za določanje višine subvencionirane prehrane. V 

začetku šolskega leta so bile odobrene 4 subvencije učencem za šolsko prehrano. Po tej 

spremembi pa ti učenci ne bi bili več upravičeni do subvencije. Člani Šolskega sklada so 

mnenja, da se jim subvencija ukine. Člani Sveta staršev so odločili, da se tem štirim učencem 

subvencija ne ukine.  

Predsednik je povedal tudi, katere investicije so bile do sedaj odobrene. V poročilu Šolskega 

sklada pa še ni zavedena odobrena prošnja socialne pedagoginje za nakup didaktičnih igrač. 

Starši se niso strinjali z vsemi odobrenimi vlogami, zato so predlagali, da se v bodoče Svetu 

staršev podajo vložene prošnje, mogoče bo s te strani podano še kakšno mnenje k rešitvi 

prošnje. Predsednik je povedal, da to ne bo možno, ker so seje trikrat letno, prošnje pa 

prihajajo mesečno.  

 

Ad 4/, Ad 5/ Pobude in predlogi, razno 

Gospa Markež je menila, da bi moral biti po skupnem roditeljskem sestanku, tudi roditeljski 

sestanek v razredu. Ravnatelj je povedal, da bo po naslednjem skupnem roditeljskem sestanku 

tudi sestanek v razredu.  

Starši učencev iz 4. razreda, ki so bili v šoli v naravi, so rekli, da so imeli ob vrnitvi v šolo 

zelo veliko naloge. Prepisati so morali vse, kar so delali učenci, ki niso šli v šolo v naravi. 

Ravnatelj je povedal, da imajo učenci v sklopu šole v naravi tudi pouk, snov gre približno 

vzporedno s snovjo učencev, ki so ostali doma. Res pa je še nekaj snovi, ki jim ostane za 

predelat.  

 

 

ODGOVORI Ad 1/: 

 

1. Delovni učbenik za nemščino kot neizbirni predmet 

- Odgovor učiteljice Tatjane Otovič (podan na eni izmed prejšnjih sej): 



Delovni zvezek Planetino za 4. razred in delovni zvezek Planet za 7. razred se bosta 

uporabljala dve šolski leti.  

Učenci imajo v novem šolskem letu 2014/15 možnost, da se učijo nemščino kot neobvezni 

izbirni predmet. Na posvetu v Ljubljani, kjer so nam predstavili UN za NIP nemščina, smo se 

pogovarjali o tem, da slovnica ni končni cilj, pač pa uporabnost jezika, torej je pomembno 

pripovedovanje, opisovanje, učenci naj bi se učili jezik preko opravil, pri tem naj bi 

uporabljali različne pristope: multisenzorične pristope, razne igre, uporabljali naj bi slikovno 

gradivo, pesmi, izštevanke, DVD-je, CD-je, kratke zgodbice….  Pri vsem tem je ključno 

razumevanje, potrebno je učence motivirati z nalogami, ki so jim izziv.                                                                                                                                       

Po mojem mnenju delovni učbenik Planetino, založbe Huber, učencem vse to nudi. Učbenik 

je inovativen, zanimiv za učenje, učenci ob njem lahko ustvarjajo, samostojno razmišljajo, 

ponuja jim različne didaktične igre. 

DU je bilo potrebno naročiti iz Nemčije preko založbe MK, zato ni navodil v slovenščini. 

Mislim, da jih učenci niti ne potrebujejo, saj jim vsa navodila prevedem v slovenščino. Ta 

učbenik sem izbrala, saj menim, da učencem nudi sodoben način poučevanja nemškega 

jezika.  Podoben učbenik s slovenskimi navodili na našem tržišču ne obstaja. 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.00. 

 

 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež, l.r. 

 

 

 

 

 

  

 


