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Z A P I S N I K 

 

 

3. sestanka Sveta staršev, ki je bil v ponedeljek, 1. 6. 2015 ob 16.30 v čitalnici šole. 

 

Prisotni: Danjela Markež, Edita Šabanović, Maja Rostohar, Denis Bakonič, Romana Smagin, 

Mateja Stružnik, Lidija Klobučar, Laste Naumovski, Azra Kadirić, Marko Panić, Špela Šmalc, 

Andreja Prezelj, Barbara Lakota, ravnatelj Robert Kerštajn, skrbnica učbeniškega sklada 

Barbara Udrih, učiteljica angleščine Snježana Horvat, učiteljica matematike Barbara Gril. 

 

Opravičeno odstotni: Zehra Biščević, Dalila Burzić, Mane Mlakar, Saša Šuvak, Sanela Pivać, 

Lazar Simjanovski, 

 

Odsotni: Tanja Bogataj, Katja Kobentar, Senka Zukić, Almira Ribič, Igor Zlatanov, Tina Siega, 

Merima Hadžić, Nevzeta Kurbegović. 

 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje, 3.3.2015 

2. Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/2016 

3. Šolski sklad 

4. Razno 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika zadnjega sestanka 

Zapisnik zadnje seje s prilogami so predstavniki prejeli po elektronski pošti.  

Predsednica je povzela zapisnik in sklepe prejšnje seje in ga dala staršem v potrditev.  

 

SKLEP 1: Zapisnik 2. sestanka se potrdi. 

 

 

Ad 1/ Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/2016 

Gospa Udrih, skrbnica učbeniškega sklada, je povedala, da za naslednje šolsko leto starši ne 

bodo več prejeli naročilnic ponudnikov za naročanje šolskih potrebščin.   

Predstavniki so po elektronski pošti prejeli predlagane skupne zneske delovnih zvezkov in 

drugih učnih gradiv po posameznih razredih za šolsko leto 2015/16, s primerjavo cen prejšnjega 

šolskega leta (priloga). Ga. Udrih je povedala tudi, da če bodo te cene potrjene, bomo spet ena 

od šol z najnižjo ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv.  

Gospa Stružnik je vprašala, če se delovni zvezek za neobvezni izbirni predmet nemščina  za  



4. razred prenese v naslednji razred, ker se ji zdi, da še ni dovolj izpolnjen. Gospa Udrih je 

povedala, da se prenese delovni zvezek iz 6. v 7. razred, za ostalo bo pa preverila pri gospe 

Otovič. Gospa Horvat, učiteljica angleščine, je povedala, da so delovni zvezki in učbeniki zelo 

obsežni, v njih je več kot 30% več gradiva, kot sam delovni načrt zahteva. Tisti učenci, ki 

potrebujejo več vaj, lahko samostojno rešujejo nerešene vaje. Učencem je dano na izbiro, da 

sami rešujejo vaje. Težava je v tem, da ko učenci dobijo domačo nalogo, jo ne naredijo.   

Gospa Kadirič meni, da v učbeniku za matematiko ni zadostne razlage snovi. Gospa Gril, 

učiteljica matematike, je povedala, da bodo v 6. in v 7. razredu uporabljali samostojen delovni 

zvezek, kjer je snov obrazložena na kratko. Sicer pa obrazložitev snovi napišejo v zvezek, 

skupaj z nekaj vajami, tako da potem lahko rešujejo naloge iz učbenika.  

 

SKLEP 2: Prisotni člani so sprejeli predlagane zneske delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv 

za šolsko leto 2015/2016. 

 

Ad 3/ Šolski sklad 

Ker predstavnikov šolskega sklada ni bilo prisotnih (predsednik se je opravičil), je predsednica 

prosila, da pošljejo poročilo o delovanju po elektronski pošti.  

 

Ad 4/ Razno 

Gospod Naumovski, ki je predstavnik naše šole v Aktivu svetov staršev Zgornje Gorenjske, je 

povedal, da njegov mandat traja 3 leta (od 23.9.2014). V aktiv je vključenih 10 svetov staršev 

OŠ Zgornje Gorenjske. Povedal je, da sta se s predsednico udeležila posvetovanja in skupščine 

ZASSS -a z naslovom Starši staršem, ki je potekalo v Radovljici. V sodelovanju z ZASSS je 

Aktiv organiziral seminar o delovanju šolskih skladov. Za naslednje šolsko leto načrtujejo 

predavanje o delovanju Sveta staršev ter seminar o varni rabi interneta.  

Predsednica je pohvalila sodelujoče v Aktivu, ker je videla, da imajo razumevanje za otroke  in 

delujejo predvsem na čim večjem sodelovanju med učiteljem in starši. Povedala je, da so na 

skupščini med drugim govorili tudi o tem, kako privabiti oddaljene starše.   

G. Naumovski predlaga, da bi bilo dobro imeti elektronske naslove staršev. Ga. Šabanovič 

predlaga, da so naslovi staršev dostopni na eAsistentu.  

Ga. Stružnik predlaga, da bi predstavniki pred vsakim roditeljskim sestankom predstavili, kaj 

se dogaja v Svetu staršev. Meni tudi, da bi v vsakem razredu morali imeti predstavnika in 

njegovega namestnika, da bi bil na sestanku prisoten vsaj eden. G. Naumovski meni, da bi 

moralo biti srečanje predstavnika s starši takoj po sestanku Sveta staršev. Ga. Šabanovič meni, 

da bi se predstavniki staršev lahko srečevali večkrat letno, ne le trikrat, brez predstavnikov šole.  

Predsednica je člane zaprosila za predloge, kako privabiti starše k večjemu sodelovanju. 

Ga. Stružnik je pohvalila delavca javnih del v avli.   

Predsednica je vprašala, če bomo imeli uvajanje v drugi jezik angleščina. Ravnatelj je povedal, 

da se pripravlja odredba zakona, da bi se vsa uvajanja zamaknila za 2 leti, v leto 2018/19, in 

sicer zaradi finančnih in kadrovskih težav. Priporočilo s strani Ministrstva je bilo, da se prvo 

leto vključujejo šole z manjšim številom učencev.  

 

Seja je bila zaključena ob 17:17. 

 

 

ODGOVORI 

 

 Ad 1: 

1. Delovni učbenik za nemščino kot neizbirni predmet 

- Odgovor učiteljice Tatjane Otovič: 



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

dve šolski leti.  

 

 

 

Ad 3: 

O delovanju Šolskega sklada si lahko preberete na šolski spletni strani pod zavihkom »Za 

starše«, »Šolski sklad«. 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež 

 

 


