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Datum: 30. 9. 2014 

Z A P I S N I K 

seje sveta staršev, ki je bila v četrtek, 25. 9. 2014, ob 17.30 v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Nataša Dovžan, pomočnica ravnateljice, člani: 

Alenka Golmajer Terziev, Boštjan Terbovc, Tomaž Marčun, Izidor Bitežnik, Natalija 

Ahčin, Mojca Muzik, Sašo Stanojev, Darija Zupan, Marko Zaletel, Marko Poljanc, 

Boštjan Žepič, Petra Lampič Bodlaj, Leon Čenčič, Tereza Hrabar Simon, predstavnika 

podjetja Slorest: g. Tomaž Šuštaršič in ga. Ana Kuhar (ob 18.10) 

OPR.ODSOTNI: Barbara Cankar, Marjana Meglič 

ODSOTNI: Zvone Vrankar  

 

Gospa Alenka Golmajer Terziev je vse navzoče lepo pozdravila in predlagala naslednji  

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Poročilo ravnateljice o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2013/2014 

3. Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015 

4. Predstavitev cen za šolsko prehrano, najem šolskih prostorov, pripomočke za 

likovno vzgojo in fotokopije 

5. Razpis prostega delovnega mesta ravnatelj 

6. Razno 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 1 
 

Pregled zapisnika zadnje seje 

 

Ga. Terziev je pregledala sklepe zadnje seje sveta staršev, ki je bila 26. 9. 2013. 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 
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K točki 2 

 
Ga. ravnateljica je  predstavila Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2013/2014.  

 

Poročilo je dostopno na spletni strani šole.  

 
Na poročilo ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 3 
 

Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015.  

 

Letni delovni načrt je dostopen na spletni strani šole. 

 

Starši so zastavili naslednja vprašanja oz. pripombe: 

 

1) Kdaj se bo dokončno uredila varna pot do šole na relaciji Snakovo, Tosov 

klanec, Senično?  

2) Nekateri učenci imajo premalo časa za kosilo; od konca pouka do odhoda 

avtobusa domov.  

3) Ali je šola že kdaj sodelovala v projektu Neodvisen.si.? 

4) Ali je mogoče med interesne dejavnosti uvrstiti še bolj tehnične vsebine - za 

dečke? 

5) Učenci 9. razreda se pritožujejo nad premajhnimi obroki kosila. 

 

Za odgovor na vprašanje 1) se bo ga. Terziev obrnila na gospo Lavtar, ki je 

predstavnica Občine Tržič – na seji sveta zavoda ob 19. uri. 

 

Ga. ravnateljica je dala sledeča pojasnila:  

2) Čas odhoda avtobusa smo prestavili že nekaj časa nazaj. Težave naj bi imela dva 

učenca. Zadevo spremljamo in trenutno ni problemov. 

3) Šola je v projektu že sodelovala, in sicer v okviru Društva LAS pred 2 leti. Projekt 

je financirala Občina Tržič. 

4) Letos imamo ustvarjalni krožek, ki je zelo splošen in vsebuje tudi tehnične vsebine. 

Vodi ga učiteljica Simona Kralj. Vanj se lahko vključijo tudi fantje. Za izvajanje 

določene interesne dejavnosti mora biti prijavljenih vsaj 10 učencev. 

5) Obroki so odmerjeni na grame in enote. Učenci  lahko dobijo repete. Kosilo 

zadostuje v primeru, da učenci zaužijejo vse obroke, vključno z zajtrkom doma. 

 

 

 

 

 

 



K točki 4 

 
Ga. ravnateljica je za šolsko leto 2014/2015 predstavila  naslednje cene: 

 

Šolska prehrana  

 
MALICA 0,80 

ZAJTRK 0,58 

POPOLDANSKA MALICA 0,58 

KOSILO         1.–5. razred          redno 2,35 

KOSILO         1.–5. razred          občasno 2,45 

KOSILO       6. – 9. razred          redno 2,70 

KOSILO       6. – 9. razred          občasno 2,90 

 

Cena malice ostane nespremenjena (določa MIZŠ), cene ostalih obrokov pa so 

nekoliko višje (podjetje Slorest). 

 

Predstavnik podjetja Slorest g. Šuštaršič je dvig cen utemeljil s 5% povišanjem cen 

živil. Cene prehrane so enake kot v OŠ Bistrica in nižje kot v OŠ Tržič. Glede 

velikosti obroka je pojasnil, da upoštevajo normative, katerih ključna sestavina je 

meso, ki je odmerjeno. Priloge pa učenci vedno lahko dobijo dodatno. 

 

Najem učilnic, večnamenskega prostora in hodnika 

 
Učilnica 7,00 

Računalniška učilnica 30,00 

Učilnica za glasbo 10,00 

Večnamenski prostor 30,00 

Hodnik 10,00 

 

Cene so v primerjavi s prejšnjim šolskim letom nespremenjene. 

S šolsko telovadnico tudi v šolskem letu 2014/2015 upravlja podjetje Bios. 

  

Najem traktorske kosilnice 

 

Celodnevni najem traktorske kosilnice 40,00 € 

 



Material in pripomočki za likovno umetnost  

 

- od 1. do 9. razreda - plačilo po dejanskih stroških, preko položnice 

 

Fotokopije  

 

- ne zaračunavamo 

 

Ga. Terziev je pohvalila kuharja, ki ima zelo topel odnos do učencev. 

 

SKLEP 1 

 

Svet staršev se strinja s predlaganimi cenami prehrane, učilnic, večnamenskega 

prostora in hodnika ter materiala in pripomočkov za likovni pouk ter fotokopije. 

 

SKLEP 2 

 

Svet staršev je proti posredništvu podjetja Bios in želijo, da šola telovadnico dobi 

nazaj v upravljanje. Pobudo bodo prenesli na svet zavoda. 

 

 

K točki 5 
 

Ravnateljici poteče mandat v letu 2015. 

Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja bo objavljen 19. 2. 2015 v časopisu Šolski 

razgledi. 

 

SKLEP 3 

 

Svet staršev se strinja z razpisom prostega delovnega mesta ravnatelja. 

 

 

K točki 6 

 
Razno: 

- Sprejet je bil naslednji 

 

SKLEP 4 

 

Preko aplikacije eAsistent bomo starše obveščali o zapisnikih, anketah ipd. tekočih 

zadevah, ki bodo objavljene na šolski spletni strani. 

 

- Starši so opozorili na težo šolskih torb.  

 

 

 



SKLEP 5 

 

Ga. ravnateljica bo preverila težo torb in ponovno opozorila učitelje, da učence 

seznanijo s tem, katere učbenike oz. delovne zvezke naj k posamezni uri nosijo. 

 

- G. Žepič, v imenu staršev 7. A razreda, za primer odsotnega učenca, prosi za 

povratne informacije preko eAsistenta (potrditev prejema). Na roditeljskem 

sestanku je bilo tudi nekaj nerešenih vprašanj, na katere odgovore še vedno 

čakajo.  

 

- Ga. Muzik je opozorila na stalno ponavljajoč problem uši, ki so še vedno neka 

tabu tema. 

 

Sprejet je bil 

 

SKLEP 6 

 

Na razrednih urah bomo učence od 6.-9. razreda opozorili, kako ukrepati v primeru 

pojava uši. Mlajše učence bomo s tem seznanili preko staršev. 

 

 

 

Seja je bila končana ob 19.00. 

 

 

Zapisala:       Predsednica sveta staršev: 

Sandra Košnjek      Alenka Golmajer Terziev 

 

 


