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Z A P I S N I K 

 

 

2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 3. 3. 2015 ob 16.30 v čitalnici šole. 

 

Prisotni: Danjela Markež, Tanja Bogataj, Zehra Biščević, Romana Smagin, Mateja Stružnik, 

Mane Mlakar, Saša Šuvak, Lidija Klobučar, Laste Naumovski, Azra Kadirić, Špela Šmalc, 

Andreja Prezelj, Barbara Lakota, Nives Regeis, ravnatelj Robert Kerštajn. 

Opravičeno odstotni: Maja Rostohar, Dalila Burzić, Denis Bakonič, Igor Zlatanov, Marko 

Panić, Nevzeta Kurbegović. 

Odsotni: Edita Šabanović, Katja Kobentar, Senka Zukić, Almira Ribič, Sanela Pivać, Tina 

Siega, Merima Hadžić, Lazar Simjanovski, 

 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2013/14 

3. Seznanitev s predlogom spremembe Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda  

4. Šolski sklad 

5. Pobude in predlogi 

6. 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 se bo program 

izvedel 16. 4. 2015, v okvir programa pa spada tudi obisk ambulante pri dr. Petkovi. Glede na 

to, da so starši na zadnji seji podali predlog za sofinanciranje iz Šolskega sklada, predlaga, da 

razredniki vložijo vlogo za sofinanciranje na Šolski sklad. 

Krožek narava, ki je nastal na pobudo g. Bogataj, že deluje. V tem tednu bodo tretješolci iz 

podaljšanega bivanja obrezovali veje in jih pospravljali. Ga. Bogataj je vprašala, če je možno s 

starejšimi učenci organizirati akcijo čiščenja šolskega vrta. Predlaga, da bi lahko povabili tudi 

starše.  

Ga. Regeis je predlagala, da bi v vrtičku lahko posadili sivko, ki bi jo lahko uporabili tudi za 

šolski bazar.  

 

SKLEP 1: Zapisnik 1. sestanka se potrdi. 

 

 

Ad 2/ Samoevalvacijsko poročilo za leto 2013/14 



Ravnatelj je pripravil in predstavil Samoevalvacijsko poročilo  za šolsko leto 2013/14 – Učenci 

z dodatno strokovno pomočjo. V uvodu poročila so navedene zakonske podlage ter kdo so 

otroci s posebnimi potrebami. V nadaljevanju je analiziral število teh učencev od leta 2008 do 

2015. Povedal je tudi, da je v porastu potreba po socialnem pedagogu.   

 

SKLEP 2: Člani so sprejeli Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14 - Učenci z 

dodatno strokovno pomočjo. 

 

 

Ad 4/ Seznanitev s predlogom spremembe Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda  

Ravnatelj je predstavil Predlog sprememb in dopolnitev Pravil šolskega reda. Povedal je, da se 

spremembe nanašajo na prepoved uporabe mobitelov in vseh elektronsko komunikacijskih 

naprav v šolskem prostoru in na dnevih dejavnosti ter v šolah v naravi. Učenci naj naprave, ki 

bi jih eventuelno prinesli s seboj v šolo, hranijo v zaklenjenih garderobnih omaricah. Če bo 

učenec prekršil pravila in napravo uporabljal v šolskem prostoru, mu jo strokovni delavec lahko 

odvzame, o tem obvesti razrednika, nato pa jo prinese v tajništvo, kjer jo potem lahko starši 

prevzamejo.  

Ga. Regeis podpira predlog, vendar meni, da morajo biti učitelji pri tem dosledni.  

Ravnatelj je tudi povedal, da delavec javnih del vsakega učenca, ki želi, da mu odpre omarico, 

povpraša po imenu, tako, da res odpre pravo omarico. Sicer pa učenci lahko domov pokličejo 

kadarkoli, saj imajo šolske telefone v 1. razredih, v podaljšanem bivanju, pri svetovalni delavki, 

v telovadnici, kuhinji, tajništvu ter tudi čistilke. Spremembe v vzgojnem načrtu bodo veljavne 

z novim šolskim letom.  

G. Mlakar predlaga, da se s pisnim obvestilom obvesti starše o teh spremembah in da starši s 

podpisom potrdijo, da so s tem ukrepom seznanjeni.  

 

SKLEP 3: Člani se strinjajo s predlaganimi spremembami Vzgojnega načrta in Pravil šolskega 

reda.  

 

 

Ad 4/ Šolski sklad 

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

2013/14. Šolsko leto so začeli z 10.000 € na računu. Sredstva so bila namenjena za ureditev 

polic v knjižnici, sofinanciranje predstave v gledališču, prevoz učencev na knjižni sejem v 

Ljubljani, novoletni bazar, nakup kamere za biologijo, 300 € so namenili za regresirano 

prehrano. Sredstva so dobili z prispevki staršev in s papirno akcijo. Povedal je tudi, da se bo 

eden od članov udeležil seminarja na temo vodenja šolskega sklada, ki ga organizira Aktiv 

Svetov staršev Zgornje Gorenjske.  

 

 

Ad 5/, Ad 6/ Pobude in predlogi, razno 

Go. Markež je zanimalo, ali je možno obvestiti starše o prihajajočih športnih dneh nekaj dni 

prej, ne le en dan. Ravnatelj je povedal, da je izvedba športnega dne odvisna od vremena ter od 

rezervacije avtobusov, vendar se bomo v šoli potrudili, da bodo obvestila do staršev prišla vsaj 

dva dni prej.   

Ga. Bogataj je pohvalila izvedbo smučarskega tečaja, saj nekatere šole te ponudbe nimajo. 

Vendar pa je bil zadnji dan izpeljan kljub močnemu sneženju in so imeli težave pri sami izvedbi 

tekmovanja.  



Go. Smagin je zanimalo, kako je z nadomeščanji in da starši o tem niso obveščeni. Ravnatelj je 

povedal, da se starše o  odsotnostih oz. nadomeščanjih učiteljev ne obvešča, šola pa mora 

zagotoviti, da pouk nemoteno in normalno, kljub odsotnosti učiteljev poteka naprej.  

Ravnatelj je povedal, da se napovedani ukrepi Ministrstva glede financiranja interesnih 

dejavnosti, ur dodatne strokovne pomoči in šol v naravi ne bodo uresničili.  

Ravnatelj je na željo skrbnice učbeniškega sklada prosil, da se starši udeležijo naslednje seje ob 

sprejemanju cen delovnih zvezkov, ki bo predvidoma v začetku meseca junija, da bodo 

sklepčni.  

Starši so dali predlog, da jim nekaj dni pred sejo pošljemo opomnik. 

Ga. Šmalc meni, da je zahtevan nivo znanja pri angleščini prenizek.  

Ga. Stružnik in g. Mlakar menita, da bi pri izbiri učbenika za nemščino za 4. razred morali 

izbrati  učbenik s slovenskimi navodili. 

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. Meni, da bi starši 

morali podpisati izjavo, ali bodo prevzeli delovne zvezke in se s podpisom obvezati k temu. 

Starši še vedno menijo, da so delovni zvezki pri angleščini na predmetni stopnji premalo 

izpolnjeni. Ga. Kadirič meni, da je tudi matematični delovni zvezek za 7. razred neustrezen.  

Ravnatelj je prisotne vprašal, če želijo, da se kdo od učiteljev udeleži naslednje seje. Starši so 

izrazili željo, da naj bosta prisotna učitelj angleščine ter matematike.  

Starše je zanimalo, kdo izbira delovne zvezke in učbenike. Ravnatelj je povedal, da jih izmed 

veljavnih učbenikov izberejo učitelji, in sicer glede na svoj način dela.  

Starše učencev od 1. do 3. razreda je zanimalo, zakaj morajo kupiti točno določene zvezke, npr. 

na seznamu potrebščin je naveden zvezek Tako lahko, poleg pa je zapisana EAN koda tega 

zvezka.    

 

 

ODGOVORI Ad 5/, Ad 6/: 

 

1. Delovni učbenik za nemščino kot neizbirni predmet 

- Odgovor učiteljice Tatjane Otovič: 

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. 

 

2. Točno predpisan zvezek z navedeno EAN kodo 

- Odgovor učiteljic 1. triade: 

Učiteljice 1. triade smo izbrale zvezek TAKO LAHKO zaradi tega, ker nam odgovarja črtovje. 

EAN koda je staršem v pomoč, da nabavite pravilen zvezek, izbira založbe je vaša izbira. 



Učiteljicam je pomembno to, da je na eni strani zvezek črtan – s sredinsko črto, na drugi strani 

pa prazen. 

 

3. Delovni zvezki za socialno ogrožene otroke 

- Odgovor svetovalne delavke, ge. Alenke Robič: 

Šolski sklad vsako leto zagotovi določena sredstva za nakup delovnih zvezkov za otroke iz 

socialno šibkih družin. Delovne zvezke nabavi knjižničarka. Šolski sklad starše pisno 

obvesti, katerih delovnih zvezkov ni potrebno nabaviti in kdaj lahko prevzamejo delovne 

zvezke v knjižnici. Družine, ki tudi na dodatni poziv ne prevzamejo delovnih zvezkov v 

knjižnici, šolski sklad ne uvrsti več na seznam prejemnikov delovnih zvezkov iz šolskega 

sklada. 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 17:47. 

 

 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež 

 

 

 

 

 

 


