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Datum: 3. 5. 2011 

Z A P I S N I K 

seje sveta staršev, ki je bila v torek, 19. 4. 2011 ob 19. uri v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Andreja Polanšek, pomočnica ravnateljice, 

učitelj Primoţ Meglič, člani: Izidor Biteţnik, Ana Gradišar, Tomaţ Leskovšek, Alenka 

Golmajer Terziev, Andrej Frelih, Joţi Seifert, Mojca Dolţan, Igor Jarc, Boštjan Ţepič, 

Aleš Bostič  

 

OPR.ODSOTNI: Marija Markič, Boštjan Višnar, Zvone Vrankar 

ODSOTNI: Helena Šparovec, Barbara Cankar, Uroš Čadeţ, Inge Breznik 

 

Gospod Biteţnik je vse navzoče lepo pozdravil  in predstavil naslednji 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Organizacija pouka v šolskem letu 2011/2012 

3. Pravila o šolski prehrani 

4. Vzgojni načrt 

5. Eko dan 

6. Razno 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

K točki 1 
 

Pregled zapisnika zadnje seje 

 

G. Biteţnik je pregledal sklepe zadnje seje sveta staršev, ki je bila 28. 9. 2010.  

Pojasnil je, da akcija zbiranja starega papirja še vedno poteka in sicer še do 11. 5. 

2011, potem se obdobje zaključi, še vedno pa boste starši lahko vozili papir na 

zbirališče v Loko in sicer tako kot do sedaj vsako sredo od 9. do 15.30. 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

mailto:o-krize.kr@guest.arnes.si


K točki 2 
 

Priprave na šolsko leto 2011/2012 

 

Ga. ravnateljica je predstavila  organizacijo pouka v šolskem letu 2011/2012: 

 

Fleksibilni predmetnik 

 

- v 5. R GVZ; pol leta 2 uri/teden, pol leta 1 uro/teden 

- v 6. A GVZ; pol leta 2 uri/teden, potem LVZ 2 uri/teden 

- v 6. B LVZ; pol leta 2 uri/teden, potem GVZ 2 uri/teden 

- v 6. A ZGO; pol leta 1 ura/teden, potem GEO 1 ura/teden 

- v 6. B GEO; pol leta 1 ura/teden, potem ZGO 1 ura/teden 

- v 7., 8. IN 9. R; GVZ/LVZ in TIT/EID izmenično pol leta po 2 uri/teden 

 

V naslednjem šolskem letu se kemija in biologija ne bosta izvajali fleksibilno; 

predvsem zaradi teţav pri pripravi učencev na tekmovanja. 

 

Diferenciacija pouka 

 

Obvezna je za učence 8. in 9. razredov. 

 

V naslednjem šolskem letu bo potekala: 

 

- v 5. R; 1 uro/teden pri predmetih MAT, SLO, ANG 

- v 6. R; premalo učencev 

- v 7. R; 1 uro/teden pri predmetih MAT, SLO, ANG 

- v 8. R; premalo učencev; oblikovali bomo 2 heterogeni skupini 

- v 9. R; vse ure pri predmetih MAT, SLO, ANG bodo potekale nivojsko (I., II. 

in III. nivo) 

 

Zgodnje uvajanje angleškega jezika 

 

- v 1. R; integrirano 1 uro/teden; učiteljica razrednega pouka in učiteljica 

angleščine 

- v 2. R; 1 uro/teden v urniku 

- v 3. R; 2 uri/teden v urniku 

-  4. R; ţe redne ure 

 

Vprašanja:  

 

- Predstavnica staršev 1. razreda je ugotovila, da zaradi majhnega števila učencev 

v sedanjem 1. razredu najbrţ kasnejša zunanja diferenciacija ne bo mogoča. 

Gospa ravnateljica je temu pritrdila, dodala je, da bo mogoča le notranja 

diferenciacija, ki jo izvajamo ţe zelo dolgo časa.. Pri tej obliki lahko dobijo 

učenci enako dobre ocene, testi so za vse enaki. 



Ga. ravnateljica je seznanila člane sveta staršev z novostmi glede delovnih zvezkov v 

novem šolskem letu. S 1. 9. 2011 bodo začeli veljati prenovljeni učni načrti. Temu 

bodo prilagojeni tudi delovni zvezki. Ker predstavitve učbenikov in delovnih zvezkov 

še potekajo in je moţna še kakšna zamenjava zvezka, kar vpliva na spremembo cene, 

je ga. ravnateljica predlagala, da v tem primeru g. Biteţnik skliče korespondenčno 

sejo.  

 

Trenutne vrednosti delovnih zvezkov po razredih so sledeče: 

 

1. razred  = 20,98 € 

2. razred =  19,28 € 

3. razred =  48,48 € 

4. razred =  90,00 € 

5. razred =  87,00 € 

6. razred =  90,95 € 

7. razred =164,00 € 

8. razred =124,00 € 

9. razred =  86,00 € 

 

Ga. ravnateljica je na vprašanje, če mora biti toliko delovnih zvezkov, pojasnila, da 

izbiro delovnih zvezkov prepušča strokovnim aktivom, ki jim popolnoma zaupa, so pa 

še enkrat skupaj pogledali sezname. Večina zvezkov se uporablja. Povedala je še, da 

smo na seznam od 5. razreda naprej za naslednje leto dodali le še knjiţico 300 

narodnih, ki jo bodo učenci enkrat kupili in uporabljali 4 leta. Ga. ravnateljica je 

poudarila, da ima vsaka šola drugačne učbenike in da smo bili letos od vseh treh šol 

najcenejši. Na vprašanje o uporabnosti gradiva na internetu je ga. ravnateljica 

pojasnila, da mora vsa gradiva, ki jih uporablja šola potrditi minister.  

Ga. Polanšek je povedala, da je v 7. razredu 30 – 40% delovnih zvezkov črtanih. Tudi 

v  I. triadi smo zelo skrčili sezname, je pristavila ga. ravnateljica.  

 

Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 

SKLEP 1 

 

Člani sveta staršev se strinjajo s predlogom cen delovnih zvezkov. V primeru, da se 

bodo cene učbenikov oz. delovnih zvezkov spremenile, bomo sklicali korespondenčno 

sejo. 

 

SKLEP 2 

 

V šolskem letu 2011/2012 se bo izvajal fleksibilni predmetnik in sicer v 5. razredu pri 

pouku glasbene vzgoje, v 6. razredu pri pouku glasbene in likovne vzgoje ter 

zgodovine in geografije, v 7., 8. in 9. razredu pa pri pouku glasbene in likovne vzgoje 

ter tehnike in etike. 

 

 



SKLEP 3 

 

V šolskem letu 2011/2012 bo potekala zunanja diferenciacija pouka: v 5. in 7. razredu 

1 ura tedensko (nivojska ura) pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina, v 

9. razredu bodo vse ure pri teh predmetih potekale nivojsko. 

 

SKLEP 4 

 

V šolskem letu 2011/2012 bodo v projekt zgodnjega uvajanja tujega jezika vključeni 

učenci 1. razreda (integrirano 1 uro/teden), 2. razreda (1 uro/teden) in  3. razreda (2 

uri/teden).  

 

 

K točki 3 
 

Pravila o šolski prehrani so začela veljati 1. 9. 2010. Objavljena so tudi na šolski 

spletni strani. Imenovali smo komisijo za šolsko prehrano, ki jo sestavljajo predstavnik 

staršev, učencev,  učiteljev,  kuhinje in vodja prehrane. V februarju smo staršem 

vročili kode za vstop v spletno aplikacijo, s 1. 3.  smo prešli na spletni način odjave 

obrokov. V mesecu februarju smo imeli sestanek komisije za prehrano, ki je pregledala 

stanje in sprejela nekaj sklepov, npr.  pizza – burek bo odslej topla, carski praţenec – 

brez rozin, uvedba jedilnega pribora k vsakem obroku,  predlogi, pripombe - do konca 

junija v nabiralnik pred kuhinjo. 

 

Ga. Terziev je vprašala, če je še moţno odjaviti obroke preko telefona. Ga. ravnateljica 

je pojasnila, da smo se za spremembo odločili na podlagi rezultatov ankete in da 

razume, da je za vsako spremembo potrebno nekaj časa. Dodala je, da bomo tej 

spremembi prilagodili tudi Pravila o šolski prehrani. 

 

Ga. Gradišar meni, da je bila med starši premajhna obveščenost (sprememba je bila 

uvedena čez noč). Učitelji so starše o tej novosti seznanili na roditeljskem sestanku, o 

spremembi smo starše obveščali preko naše spletne strani, pa tudi osebno, preko 

telefona in elektronske pošte.  

 

 

K točki 4 

 
Vzgojni načrt 

 

V Vzgojni načrt smo vnesli nekaj sprememb. Objavljene so na spletni strani šole, v 

glavnem smo spremenili postopek o izvajanju vzgojnih ukrepov. 

Nekaj novosti bomo uvedli tudi v naslednjem šolskem letu, zlasti glede pisanja 

domačih nalog in zadrţevanja učencev v šoli po končanem pouku. 

 

 

 



K točki 5 

 
Eko dan 

 

V soboto, 14. 5. 2011 je delovna sobota – izvedli bomo Eko dan.  

G. Primoţ Meglič je na kratko predstavil potek tega dneva: 

 

- Sobota, 14. 5. 2011 

- Začetek ob 9.00, zaključek do 13. ure. 

- Potekalo bo druţenje treh generacij; učencev, njihovih staršev in starih staršev-. 

- Izvajale se bodo razne delavnice. 

- Očiščevalna akcija pohodnikov bo od Gozda do Kriške gore. 

- Uredili bomo okolico šole. 

- Gorenjske elektrarne bodo predstavile delovanje sončnih celic. 

- Šli bomo na ogled hidroelektrarne in čistilne naprave. 

- V športnih igrah (nogometu, odbojki in košarki) se bodo med seboj pomerili 

učenci in starši. 

- Učenci niţjih razredov in njihovi starši bodo sodelovali v igrah brez meja. 

- Razglasili bomo zmagovalca največ zbranega papirja. 

- Pričakujemo tudi pozdrav g. ţupana in 

- nastop godbe. 

 

Malica ta dan bo. Učenci I. triade bodo prinesli domov obvestila, ves program bo 

objavljen tudi na spletni strani šole. Vabljeni. 

 

 

K točki 6 

 
Razno 

 

Na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport je predstavljen Predlog Zakona o 

osnovni šoli. Učitelji so v okviru strokovnih aktivov podali pripombe, ki smo jih 

zdruţene ţe poslali na ministrstvo.  

 

Tudi vsak posameznik ima moţnost dati svoj predlog na Predlog Zakona o osnovni 

šoli – informacije na spletni strani ministrstva. 

 
Pripombe, predlogi: 

 

- G. Ţepič je proti opravljanju nacionalnega preverjanja znanja, sploh 5x. Zdi se 

mu neuporabno. Ga. ravnateljica meni, da je to za lastno oceno, primerjavo, 

koliko zna. Srednje šole same določajo kriterije, ki jih bodo upoštevale, če bo 

preveč vpisa. Eden od njih je lahko tudi doseţek pri NPZ-ju. 

 

- G. Ţepič je vprašal glede gradnje stadiona v okolici šole. Ga. ravnateljica je 

pojasnila, da začnejo delat 5. 5.. Prvotno naj bi začeli ţe aprila, a se je zavleklo 



zaradi nestrinjanja dveh občinskih svetnikov. Imeli so ţe 6 sestankov zaradi 

atletskega igrišča. Vsekakor mora biti dokončano do letošnjega septembra. 

 

- Ga. Terziev je vprašala glede prizidka. Ga. ravnateljica je pojasnila, da je bil 

razpis namenjen le šolam na potresnem območju in mi tu nimamo velikih 

moţnosti. Prijavili smo se (Občina - ga. Malovrh) na razpis za vrtce. Do 

septembra se bo vedelo, če bomo zidali. Ga. ravnateljica je dodala, da smo se 

(šola) prijavili na občinski razpis za projekte (prijavili smo jih 7). 

 

- G. Jarc in ga. Dovţan, predstavnika staršev 9. razredov se v imenu staršev 9. A 

in 9. B zahvaljujeta za plodno sodelovanje in ţelita veliko uspehov še naprej. 

 

- Ga. Gradišar je predlagala, da bi v šolsko spletno stran uvedli tudi arhiv novic. 

 

 

Seja je bila končana ob 20.00. 

 

 

Zapisala:      Predsednik sveta staršev: 

Sandra Košnjek     Izidor Biteţnik 

 

 


