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ZAPISNIK  

 

 

3. redne seje Sveta staršev SERŠ-a, ki je bila v torek, 4. 6. 2019, 16.30, v dvorani šolske. 
 

Prisotni: Irena Srša Žnidarič, ravnateljica, Maja Krajnc, 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 2018/2019; 
2. Potrditev učbenikov učbeniškega sklada, dodatnih gradiv in učnih pripomočkov za šolsko 

leto 2019/20; 
3. Potrditev nadstandardnega programa za šolsko leto 2019/20 (ekskurzije dijakov v okviru 

OIV in ID, ostale aktivnosti); 
4. Razno. 

Zaradi nesklepčnosti predsednica predlaga, da se najprej opravi razprava pri posamezni točki. Po 
15-ih minutah je bila zagotovljena sklepčnost in so izvedli glasovanje o posameznem sklepu. 
 
Ad1)  
Sklep 1: Starši potrdijo zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019. 
Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po priloženem spisku prisotnih glasujejo ZA. 
 
Ga. ravnateljica pove, da je pretekli teden prišlo soglasje ministrstva k njenem imenovanju. 
Predvidoma še v mesecu juniju bo sklicana seja svet zavoda, na kateri se bo svet zavoda obravnaval 
novi načrt sistemizacije delovnih mest zaradi povečanega vpisa (drugi oddelek programa elektrikar 
in ponovno vpis v program PTI Elektrotehnik) in predvidenimi dodeljenimi sredstvi za investicije.  
 
Ad2)  
Starši so kot prilogo vabilu prejeli sezname učbenikov, delovnih zvezkov in učnega gradiva za šolsko 
leto 2019/20. Pod druga učna gradiva spada tudi orodje, ki je obvezno za dijake programov 
elektrotehnik, elektrikar in računalnikar. Orodje si nabavijo v pričetku 1. letnika.  
Starši postavijo vprašanje, če bi se lahko učbenik za nemščino v 1., 2. in 3. letniku gimnazije uvrstil 
v učbeniški sklad. Knjižničarka, ki je skrbnica učbeniškega sklada ove, da gre pri učbenikih za tuji 
jezik praviloma za delovni učbenik, v katerega dijaki rešujejo naloge. Starši povedo, da so v nekaterih 
osnovnih šolah učbenik dali v učbeniški sklad in v njih nalog ne rešujejo, ponekod so se starši lahko 
sami odločili, če bodo kupili učbenik ali si ga izposodili, kar se ni izkazalo za učinkovito, ker so učenci, 
ki so reševali v učbenik reševali to hitreje kot tisti, ki so si nalogo morali prepisati. 
Ravnateljica se pogovori s profesorico nemščine, če se lahko učbenik vključi v učbeniški sklad. 
 
Predsednica SS SERŠ opozori, da glede odločanja o nabavni ceni delovnih učbenikov svet staršev 
nima pristojnosti. Namreč delovne učbenike potrjuje Strokovni svet RS za splošno izobraževanje in 
spadajo med učbenike in ne med delovne zvezke (ki jih Strokovni svet ne potrjuje). Pravilnik pa svetu 
staršev nalaga podajo soglasja samo za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 
gradiv. 
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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 2019/20. 
Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po spisku ZA s pripombo o možnosti 
uvrstitve učbenika za nemščino v učbeniški sklad. 
 
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.  
 
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. 
 
Ad6)  
Predstavnica staršev 3.bt postavi vprašanje, če se bo oddelek ponovno delil, potem ko so se preteklo 
leto združili. Dijaki imajo pomisleke predvsem pri menjavi učiteljev pri večini splošnih predmetov, ki 
jih bodo imeli na maturi. Ravnateljica pove, da točnih števil še nimamo, praviloma jih imamo po 
avgustovskem izpitnem roku. Se pa moramo pri formiranju oddelkov držati Pravilnika o normativih 
in standardih. 
Ravnateljica pove, da imamo objavljene 4 razpise. Na 2 razpisa za splošne predmete (zgodovino in 
športno vzgojo) imamo večje število prijav, za stroko pa nobene prijave. Če prijav ne bo, bomo 
razpise ponavljali, če ne dobimo učiteljev si bomo poskušali pomagati s študenti. Starši povedo, da 
so pripravljeni podpisati dopis, če bi ga šola naslovila na ministrstvo v povezavi z navedeno 
problematiko. 
Starš postavi vprašanje, kako je z opravljanjem PUD-a za dijake, katerih oba starša sta zaposlena v 
tujini. Takšnega kandidata namreč delodajalec ne more dodatno nezgodno zavarovati, ker nima v 
Sloveniji urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Za čas PUD-a bi si moram le-tega v 
Sloveniji urediti in plačati. Organizator PUD-a je g. Dušan Kaiser, na katerega se lahko obrnejo s 
tem vprašanjem.  
Sklep 4: Za predstavnike staršev se odpre šolsko parkirišče za čas seje v primerih, da seja ne poteka 
na isti dan kot govorilne ure in roditeljski sestanki. 
Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po priloženem spisku glasujejo ZA. 
 
  
Zapisnik napisala: 
Maja Krajnc, univ. dipl. pedagoginja 
 
 

Predsednica Sveta staršev SERŠ 
 dr. Tonica Bončina 
 


