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Številka: 900-2/2017/3 
Maribor, 5. 6. 2018 
 

ZAPISNIK  
 
 
3. redne seje Sveta staršev SERŠ-a, ki je bila v torek, 5. 6. 2018, 16.30, v učilnici C8. 

 
Prisotni: Irena Srša Žnidarič, ravnateljica, Maja Krajnc, svetovalna delavka, Iris Arbeiter, 
svetovalna delavka, Anastazija Brkljačič, knjižničarka, predstavniki staršev oddelkov po listi 
prisotnih, ki je v prilogi. 
 
Sestanek vodi dr. Tonica Bončina, predsednica sveta staršev. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018; 
2. Potrditev učbenikov učbeniškega sklada, dodatnih gradiv in učnih pripomočkov za šolsko 

leto 2018/19; 
3. Nadstandardna ponudba (ekskurzije dijakov v okviru OIV in ID); 
4. Analiza vprašalnika o šolski malici; 
5. Poročilo ravnateljice o delu v 2. polletju (šolski uspehi, uspehi na tekmovanjih, energetska 

sanacija…); 
6. Razno. 

Predsednica zaradi nesklepčnosti predlaga, da se najprej obravnava točke, kjer ni potrebno 
sprejemati sklepov. Po 15-ih minutah je bila zagotovljena sklepčnost. 
 
Ad4) 
Iris Arbeiter predstavi rezultate anketiranja dijakov o šolski malici (priloga 1). 
 
Ad1)  
Sklep 1: Starši potrdijo zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018. 
Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po priloženem spisku prisotnih glasujejo ZA. 
 
Ad2)  
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 z 9. 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 ali morda več (če so učbeniki še 
ohranjeni in veljavni), znaša 10 % nabavne cene učbenika. Izposojevalnina se plača po vročeni 
položnici do 1. 9. 2018. 
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 
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učbenikov za novo šolsko leto. Če ima dijak popravne izpite, vrne učbenike po opravljenih 
obveznostih. 
V skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov  šola zaračuna odškodnino za 
učbenik, ki ga učenec poškoduje, uniči, izgubi ali obdrži. 
Če je bil učbenik izposojen enkrat, učenec plača nabavno ceno učbenika. 
Če je bil učbenik izposojen dvakrat, učenec plača 2/3 nabavne cene učbenika. 
Če je bil učbenik izposojen trikrat ali več, učenec plača 1/3 nabavne cene učbenika. 
 
Starši so kot prilogo vabilu prejeli sezname učbenikov, delovnih zvezkov in učnega gradiva za 
šolsko leto 2018/19. Pod druga učna gradiva spada tudi orodje, ki je obvezno za dijake programov 
elektrotehnik, elektrikar in računalnikar. Orodje si nabavijo v pričetku 1. letnika.  
 
Predstavnik 2. letnika tehniške gimnazije pove željo staršev, da bi za predmet računalništvo dijaki 
imeli učbenik ali delovni zvezek. Knjižničarka pove, da učbenike in delovne zvezke predlaga 
strokovni aktiv in da lahko predlaga samo tiste, ki so potrjeni. Ravnateljica pove, da je seznanjena 
s težavo pri tem predmetu in je zato že večkrat opravila hospitacijo. Dijaki pred testom dobijo 
vprašanja in so dogovorjeni, da odgovore 14 dni pred testom pokažejo profesorju, da jih pregleda. 
Kljub dogovoru pred zadnjim testom tega niso storili. Ocene pri predmetu so dobre. V prihodnjem 
šolskem letu bodo predvidoma imeli za računalništvo drugega učitelja. 
Svet staršev predlaga strokovnemu aktivu računalništva, da v učbeniški sklad vključijo učbenik za 
računalništvo za tehniško gimnazijo, če ustrezen učbenik obstaja. 
 
Sklep 2: V skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov Svet staršev SERŠ-a 
soglaša s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vse programe in 
letnike za šolsko leto 2018/19. 
Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po spisku ZA. 
 
Ad3) 
Ravnateljica predstavi planirane ekskurzije v okviru OIV in ID. 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 leto še niso določene. V primerjavi z gradivom, ki so ga 
prejeli starši, je dodana še ekskurzija v Celovec za dijake 4. letnika tehniške gimnazije, ki so na 
maturi izbrali zgodovino, cena je 15 EUR. 
 
Sklep 3: Starši se strinjajo načrtovanim in predstavljenim nadstandardnim programom v okviru OIV 
in ID.  
Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po priloženem spisku glasujejo ZA. 
 
Ad5)  
Ravnateljica predstavi šolski uspeh zaključnih oddelkov.  
Energetska sanacija poteka po načrtih, dela le nekoliko zaostajajo, zaradi slabega vremena in 
manjšega števila delavcev na gradbišču. Obnavljajo se tudi učilnice v E-etaži. Dijaki se obnašajo 
ustrezno z navodili varnosti. Tako velik obseg del v času poletnih počitnic ne bi mogli izvesti. 
V načrtu sta tudi dve dvigali za invalide. Imeli smo že sestanek s predstavniki ministrstva, ki so si 
prišli pogledat stavbi. Čakamo na njihov odgovor. 
 
Ad6) Razno 
Predsednica Sveta staršev vpraša, kdaj imamo skupne govorilne ure in predlaga, da  bi starši 
nekaj dni pred govorilnimi urami dobili sporočilo po eAsistentu. Meni, da je eden od razlogv za zelo 
slab obisk skupnih govorilnih ur tudi slaba obveščenost staršev. 
Ravnateljica pove, da so skupne govorilne ure od septembra objavljene na spletni strani šole, v 
letnem delovnem načrtu, razredniki starše o datumih obvestijo na 1. roditeljskem sestanku v 
septembru. Prav tako en dan pred skupno govorilno uro, ki je praviloma drugi torek v mesecu 
(izjema oktober, februar in junij, ko skupnih govorilne ure ni), objavimo novico na prvi strani šolske 
spletne strani. Vsak učitelj je dosegljiv tudi eno uro na teden v dopoldanskem času. Tudi te 
govorilne ure so objavljene na spletni strani. Nekateri starši izrazijo mnenje, da dodatno 
obveščanje staršev ni potrebno, ker če imajo interes lahko brez težav pridejo do informacije, kdaj 
so govorilne ure. 
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Predstavnik 2.ag postavi vprašanje, kako je z Erasmus + v tehniški gimnaziji. Ravnateljica pove, 
da je od koordinatorke dobila podatek, da smo pridruženi projektu, ki ga prijavlja Latvija, rezultati 
bodo znani julija 2018, je pa tudi v dogovarjanju s tehniško gimnazijo na Švedskem, da prijavimo 
skupen projekt januarja 2019. 
Maturantski ples je potekal marca v Drašu, plesna šola Salsero. Šola na spletni strani objavi poziv 
za oddajo ponudb organizatorjev maturantskih plesov. Organizira se predstavitev ponudnikov, ki 
ga nato izberejo dijaki. 
   
 
  
Zapisnik napisala: 
Maja Krajnc, univ. dipl. pedagoginja 
 
 

Predsednica Sveta staršev SERŠ 
 dr. Tonica Bončina 
 


