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Z A P I S N I K 

 

 

3. seja Sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 26. 5. 2014, ob 16.30 v čitalnici šole. 

Prisotni: Danjela Markež, Simona P. Komloši, Nives Regeis, Romana Smagin, Saša Šuvak, 

Igor Zlatanov, Laste Naumovski, Edina Halilović, Branko Brelih, Ševala Kovač, pomočnica 

ravnatelja Jelka Kusterle 

 

Opravičeno odstotni: Mojca Novak, Lidija Klobučar, Tina Siega, Marko Panić, Špela Šmalc, 

Andreja Prezelj, Lazar Simjanovski, Viktorija Oblak, Alenka Brečko 

 

Odsotni: Dalila Burzić, Katja Kobentar, Jasna Mihajlović, Bogdana Oblak, Sanela Pivač, 

Merima Hadžić, Azra Kadirić, Andreja Vehar Jerman 

 

 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/2015 

3. Šolski sklad 

4. Razno 

 

 

Predsednica Sveta staršev je opravičila ravnatelja Roberta Kerštajna in predstavila njegovo 

namestnico Jelko Kusterle. 

Predsednica je ugotovila, da 3. seja Sveta staršev ni sklepčna, ker je na seji od 

sedemindvajsetih članov prisotnih deset članov. V primeru, da bi bilo vsaj štirinajst 

predstavnikov  staršev prisotnih, bi bila sklepčnost zagotovljena.  

Predsednica je odločila, da prisotni člani obravnavajo točke dnevnega reda takoj, odsotni pa 

odločajo naknadno po elektronski pošti (korespondenčna seja). 

Predstavila je dnevni red, na katerega ni bilo pripomb.  

 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika 2. sestanka 

Zapisnik zadnje seje so predstavniki prejeli po elektronski pošti.  

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

Ga. Kusterle je podala odgovore na vprašanja, ki so jih starši postavili pod točki Ad 4/, Ad 5/ 

Pobude in predlogi, razno.  

- Glede neodgovarjanja na elektronsko pošto ga. Kusterle predlaga, da starši 

komunicirajo z učitelji preko e-Asistenta, saj ga ti uporabljajo vsakodnevno.  

- Ga. Kusterle je na vprašanje o športnih aktivnostih na šoli naštela športne dejavnosti, 

ki so se jih učenci v letošnjem šolskem letu udeležili. Poleg tega pa se učenci športnih 



dejavnosti udeležujejo tudi v okviru izbirnih predmetov Šport za sprostitev in Šport za 

zdravje. Ga. Regeis je izrazila željo, da bi bila na Jesenicah organizirana atletika, da ne 

bi bilo potrebno voziti otrok v Radovljico. Povedala je, da je bila atletika včasih 

organizirana v okviru interesne dejavnosti. Ga. Smagin je povedala, da je v okviru 

Zavoda za šport oblikovana Tekaška skupina Jesenice. Mogoče se njih vpraša za 

mnenje.   

- Ga. Kusterle je povedala, da se na šoli izvaja 52 interesnih dejavnosti. Učenec se z 

učiteljem lahko dogovori, da gre prej na kosilo. Dejavnosti se bodo vedno prekrivale, 

tako, da bi se morali starši s svojimi otroki odločiti, katere bi najraje obiskoval.  

- Ga. Kusterle je pohvalila delovni zvezek za angleščino Touchstone, je pa dodala, da je 

res obsežen. Učiteljem je prepuščeno, katere tematike naj obravnavajo. Vaj je veliko, 

zato med poukom vsega ne predelajo in otrokom naročijo, da lahko vadijo doma. Ga. 

Komloši je povedala, da otroci domov prinašajo fotokopije delovnih listov. Ga. Udrih 

je povedala, da smo prejeli okrožnico z Ministrstva, da je fotokopiranje prepovedano. 

Dodala je še, da se delovni zvezek za angleščino iz 6. razreda uporabi še v 7. razredu. 

Glede delovnih zvezkov pa sta najbolj obremenjena 6. in 9. razred.   

 

SKLEP 1: Prisotni člani so potrdili zapisnik 2. seje. 

 

 

Ad 2/ Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/2015 
Skrbnica učbeniškega sklada, ga. Udrih, je povedala, da se vsako leto trudimo za najnižjo 

ceno delovnih zvezkov.  

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

posameznih razredih (priloga). 

Povedala je še, da so se glede na lansko leto cene povišale le v 6. razredu pri matematiki. Še 

vedno pa smo šola, ki ima najcenejše delovne zvezke.  

Go. Regeis je zanimalo, kakšna je razlika me delovnimi zvezki, da so po šolah zelo različni 

končni zneski. Ga. Udrih je povedala, da razlike v ceni posameznih delovnih zvezkov niso 

velike, pač pa skupni znesek občutno zviša ali zniža število delovnih zvezkov, za katere se 

odločijo na šoli.  

Ga. Šuvak predlaga, glede na to, da je fotokopiranje prepovedano, naj učitelji sami sestavijo 

svoje naloge.  

 

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

gradiv za šolsko leto 2014/2015. 

 

 

Ad 3/ Šolski sklad 

Predsednica Sveta staršev je opravičila odsotnost predsednice Šolskega sklada in prebrala 

njeno poročilo o delovanju sklada v šolskem letu 2013/2014. Poročilo je v prilogi.   

 

 

Ad 4/ Razno 

Ga. Kusterle je povedala, da bo v naslednjem šolskem letu šola učencem 4. in 7. razreda 

ponudila neobvezne izbirne predmete. Za šolsko leto 2014/15 bomo ponudili naslednje 

predmete, in sicer:  

4. razred – nemščina (2 uri tedensko), francoščina (2 uri tedensko)  in šport (1 ura 

tedensko), 

7. razred – nemščina (2 uri tedensko), francoščina (2 uri tedensko). 

Če bi učenec rad zamenjal izbirni predmet, lahko to stori do 15. septembra, vendar le, če s tem 

ne povzroči izpada skupine, v katero je bil prvotno vključen. 



G. Zlatanova je zanimalo, kaj pomeni neobvezno. Ga. Kusterle je povedala, da ko se učenec 

odloči za neobvezni izbirni predmet, ga mora v šolskem letu obvezno obiskovati in je tudi 

ocenjen. Neobvezni predmet se mora po zakonu izvajati pred ali po pouku. V 7. razredu bo 

imel učenec lahko neobvezni izbirni predmet ob že izbranih obveznih izbirnih predmetih.  

Go. Naumovska je vprašala, če po pouku izvajamo nemščino od 1. do 3. razreda. Ga. Kusterle 

je povedala, da ga. Otovič izvaja nemščino v 2. in 3. razredu (20 urni tečaj).  

PREDLOG: Člani so predlagali, da se ponudi interesna dejavnost tuji jezik od 1. do 3. 

razreda.   

Ga. Kusterle je povedala, da se bo na naši šoli za učence 1. razreda začel izvajati pouk prvega 

tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v šolskem letu 2016/17.  

G. Zlatanova je zanimalo, zakaj se pri interesnih dejavnostih ponujajo eni in isti športi 

(košarka, nogomet). Ga. Kusterle je odgovorila, da  učiteljem lahko dajo pobude tudi za druge 

športe.  

G. Zlatanova zanima, če smo že našli mentorja za šah. Ga. Kusterle je odgovorila, da opremo 

in prostor imamo, nimamo pa pedagoško usposobljenega kadra.  

Go. Kovać zanima, kako je z umetnostjo na šoli (kiparstvo, risanje). Ga. Kusterle je naštela 

dejavnosti, ki se nanašajo na umetnost in pri katerih so bili učenci udeleženi: zbori, gledališka 

dejavnost, likovni in literarni natečaji, plesno dramska skupina. Informacije o natečajih otroci 

dobijo pri učiteljih.  

Go. Markež je zanimalo, kakšni so bili rezultati na Cankarjevem tekmovanju. Ga. Kusterle je 

povedala, da smo letos dobili zlato priznanje na državnem tekmovanju. Zlato priznanje je 

možno v 8. in 9. razredu. Cankarjevo tekmovanje poteka na šolskem, področnem in državnem 

nivoju. Odkar se na tekmovanju obravnava knjiga, na podlagi katere se piše esej, so rezultati 

porazni. V lanskem letu smo imeli 3 srebrna priznanja. Povprečno imamo 8 do 10 bronastih 

priznanj. Zlatega nismo imeli že nekaj let.  

Go. Naumovsko je zanimalo, ali je v 9. razredu kakšno priznanje, ki prinese točke pri vpisu v 

srednje šole. Ga. Kusterle je povedala, da se upoštevajo doseženi rezultati pri matematiki, 

Veseli šoli, kemiji, biologiji, fiziki, slovenščini, angleščini. 

G. Zlatanov je predlagal, da se na šolski spletni strani, kjer so novice o dogodkih, ki se 

izvajajo v tekočem in prihajajočem tednu, bolj podrobno opiše. Predlaga, da se ob kliku na 

dogodek odpre povezava npr. na obvestilo, ki ga učenci dobijo od razredničark o dogodku. 

Pohvalil je spletno stran.  

Ga. Komloši je povedala, da so jo starši pooblastili, da postavi vprašanje glede domačih nalog 

v podaljšanem bivanju. Povedali so ji, da otroci prvih razredov v podaljšanem bivanju ne 

delajo nalog in jih zato morajo narediti doma. Sama meni, da je prav, da gredo otroci v 

podaljšanem bivanju ven.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18:07. 

 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Danjela Markež 

 

 


