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Maribor, 7. 6. 2016 

 

ZAPISNIK  

 

 

2. redne seje sveta staršev, ki je bila v torek, 7. 6. 2016, 16.30, v učilnici C8. 
 

Prisotni: Irena Srša Žnidarič, ravnateljica, Maja Krajnc, svetovalna delavka, Anastazija Brkljačič, 
knjižničarka, predstavniki staršev oddelkov po listi prisotnih, ki je v prilogi. 
Sestanek vodi go. Štefka Vodenik, predsednica sveta staršev. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Predlog in sprejem dnevnega reda. 
2. Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev. 
3. Potrditev učbenikov učbeniškega sklada, dodatnih gradiv in učnih pripomočkov za šolsko 

leto 2016/17. 
4. Nadstandardna ponudba (ekskurzije dijakov v okviru OIV in ID). 
5. Razno. 

 
 
Ad1) Sklep št. 1: Dnevni red se potrdi. 
Glasovanje: Vsi prisotni po spisku ZA. 
 
 
Ad2) Sklep št. 2: Zapisnik 1. seje sveta staršev se potrdi. 
Glasovanje: En vzdržan, ostali prisotni po spisku ZA. 
 
 
Ad3)  
Ga. Brkljačič predstavi učbeniški sklad. 
Komplete učbenikov izbere šola. V  učbeniške komplete niso vključeni delovni zvezki in učbeniki za 
tuji jezik.   
Dijaki si lahko izposodijo le celotni komplet učbenikov. Pogoj za izposojo kompleta je plačilo 
izposojevalnine, ki se zaračunava v skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških 
skladov. Izposojevalnina za učbenike, ki se izposojajo prvič, drugič ali tretjič, znaša 30 % nabavne 
cene učbenika. Izposojevalnina za učbenike, ki se izposojajo četrtič, znaša 20 % nabavne cene 
učbenika. Izposojevalnina za učbenike, ki se izposojajo petič, znaša 10 % nabavne cene učbenika. 
Za učbenike, ki se izposojajo šestič ali morda več (če so učbeniki še ohranjeni in veljavni) 
izposojevalnine ne zaračunavamo. Zaradi navedenega ja tudi razlika med višino izposojevalnine za 
1. letnik programov tehnik računalništva in elektrotehnik kljub enakemu seznamu učbenikov. Dijaki 
programa elektrotehnik imajo v učbeniškem sladu novi učbenik Osnove elektrotehnike, tehniki 
računalništva pa stare. Elektrotehniki ta učbenik pogosteje in več uporabljajo. 
V knjižnici je na razpolago večje število izvodov Alf, ki niso v učbeniškem skladu. Dijaki jih ne koristijo 
in ostajajo v knjižnici. Predlagamo, da dijaki najprej pridejo vprašati v knjižnico, če si jih lahko 
izposodijo in si jih kupijo šele, če jih bo zmanjkalo. 
 
Izposojevalnina se plača po priloženi položnici do 1. 9. 2016. 
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Učbenike dobijo učenci v prvem oz. drugem tednu septembra. Pri prevzemu učbenikov morajo 
pokazati potrdilo o plačilu izposojevalnine (plačano položnico). 
Ob izteku šolskega leta dijaki učbenike vrnejo. Ob vračilu vseh učbenikov prejmejo položnico za 
prihodnje šolsko leto. Dokler dijaki ne vrnejo vseh učbenikov, ne prejmejo nove položnice in 
učbenikov za novo šolsko leto. Če ima dijak popravne izpite, vrne učbenike po opravljenih 
obveznostih. 
 
V skladu s 5. in 6. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov  šola zaračuna odškodnino za 
učbenik, ki ga učenec poškoduje, uniči ali želi obdržati. 
ODŠKODNINA ZA POŠKODOVAN UČBENIK 
Če je bil učbenik izposojen enkrat, dvakrat ali trikrat, učenec plača 1/3 nabavne cene učbenika. 
Za učbenik, ki je bil izposojen štirikrat ali več, se plača 3,00 €. 
ODŠKODNINA ZA UNIČEN ALI IZGUBLJEN UČBENIK 
Če je bil učbenik izposojen enkrat, dvakrat ali trikrat, se plača 1/2 nabavne cene učbenika. 
Za učbenik, ki je bil izposojen štirikrat ali več, se plača 5,00 €. 
PLAČILO ZA UČBENIK, KI GA UČENEC OBDRŽI 
Če je bil učbenik izposojen enkrat, dvakrat ali trikrat, se plača 70 % nabavne cene učbenika. 
Za učbenik, ki je bil izposojen štirikrat ali več, se plača 5,00 €. 
 
Starši so kot priloga vabilu prejeli sezname učbenikov, delovnih zvezkov in učnega gradiva za šolsko 
leto 2016/17. Pod druga učna gradiva spada tudi orodje, ki je obvezno za dijake programov tehnik 
računalništva, elektrotehnik, elektrikar in računalnikar. Orodje si nabavijo v pričetku 1. letnika. 
Knjižničarka opozori, da vsako leto v knjižnici ostanejo Alfe, ki si jih lahko dijaki izposodijo za celotno 
šolsko leto in jih tako ne rabijo kupiti. 
 
Sklep št. 3: V skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov svet staršev soglaša 
s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vse programe in letnike za šolsko 
leto 2016/17. 
Glasovanje: Vsi prisotni po spisku ZA. 
 
 
Ad4) 
Ravnateljica predstavi planirane ekskurzije v okviru OIV in ID. Starši so prejeli seznam z vabilom. V 
seznamu so navedene cene ekskurzij v letošnjem šolskem letu. Sprememba predvidene cene je 
možna ob spremembi cene prevoza in vstopnin, ki za prihodnje šolsko še niso določene. 
Športne tabore v gimnazijskem programu bomo vsebinsko popestrili, tudi z ogledom kakšnih podjetij. 
Razmišljamo o obisku kakšnega mesta v tujini v prihodnjih letih. 
 
Sklep št. 4: Starši se strinjajo s planiranimi ekskurzijami v okviru OIV in ID in ponujeno 
nadstandardno ponudbo šole.  
Glasovanje: En vzdržan, ostali prisotni po spisku ZA. 
 
 
Ad5)Razno 
Starši izrazijo željo po tečaju nemškega jezika, ki ga lahko financirajo starši. Ravnateljica pove, da 
na šoli poteka krožek nemškega jezika, kjer pa se profesorica mora prilagoditi željam večini, krožek 
mora biti zanimiv, drugače ga dijaki ne obiskujejo. Bomo pa razmislili o ponudbi tečaja, ki bi v šoli 
potekal po pouku v popoldanskem času in bi bil plačljiv, ker šola finančnih sredstev za to nima. 
Predstavnik 1.ct oddelka vpraša, če je res, da bi se naj oddelek v prihodnjem letu razdelil. 
Ravnateljica odgovori, da podatkov o tem še nimamo, ker je odvisno od števila dijakov, ki napreduje 
v 2. letnik. Se pa moramo držati navodil ministrstva o formiranju oddelkov in je zato vsako leto 
potrebno oddelek ali dva, tudi v višjih letnikih, deliti. Se pa potrudimo, da o tem predčasno obvestimo 
dijake, ki lahko sporočijo svojo željo, s kom bi želeli ostati oz. v ta proces vključimo razrednike. 
Starši postavijo vprašanje, kako je s sprejemom v PTI program. Svetovalna delavka pove, da imamo 
na naši šoli PTI tehnik računalništva, elektrotehnik pa je na Ptuju in nam ga kljub vsakoletnim 
prošnjam in dokazilom ne želijo dati. Zadnja leta v ta program nismo imeli omejitve vpisa, če bi kdaj 
do tega prišlo, pa štejejo določene ocene pri pouku in zaključnem izpitu. 
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Starši izpostavijo veliko število dijakov v razredu in s tem povezan nemir. Ravnateljica razloži, da 
smo pri formiranju oddelkov vezani na normative postavljene s strani MIZŠ. In praviloma imamo 
normativno napolnjene oddelke. Vsako leto še dodatno dopolnjujemo Hišni red, ker imamo pri 
ukrepanju in kaznovanju disciplinsko problematičnih dijakov pogosto težave s starši, ki ščitijo svoje 
otroke.  
  
  
Zapisnik napisala:                                                                            Predsednik sveta staršev 
Maja Krajnc, uni. dipl. pedagoginja                                                       Štefka Vodenik 


