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Datum: 1. 4. 2015 

Z A P I S N I K 

seje sveta staršev, ki je bila v četrtek, 26. 3. 2015, ob 18.00 v zbornici šole. 

 

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

Alenka Golmajer Terziev,  Tomaž Marčun, Izidor Bitežnik, Natalija Ahčin, Darija 

Zupan, Marko Zaletel, Marko Poljanc, Boštjan Žepič, Petra Lampič Bodlaj, Leon 

Čenčič, Tereza Hrabar Simon, Barbara Cankar, Marjana Meglič, Zvone Vrankar 

 

ODSOTNI: Boštjan Terbovc, Mojca Muzik, Sašo Stanojev 

 

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

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Mnenje sveta staršev – razpis za ravnatelja 

3. Aktiv Zveze svetov staršev Zgornje Gorenjske 

4. 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 septembra 2014. 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 
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K točki 2 

 
Mnenje sveta staršev – razpis za ravnatelja 

 

Ga. Terziev je navzoče seznanila s potekom razpisa za ravnatelja OŠ Križe. 

Svet zavoda je zaprosil svet staršev za mnenje h kandidatki za ravnatelja Erni Meglič. 

 

Ga. Terziev je dala besedo gospe ravnateljici, ki je predstavila svoj program oz. vizijo 

za delo v naslednjem mandatu. V primeru imenovanja bi nadaljevala začeto delo, 

stremela k še boljšemu, predvsem pa gradila na samostojnosti učencev. 

 

Na vprašanje g. Marčuna, če varčevalni ukrepi v šolstvu vplivajo na delo oz. 

motivacijo pedagoških delavcev, je ga. ravnateljica odgovorila, da na delo samo ukrepi 

ne vplivajo, se pa včasih čuti nezadovoljstvo. 

 

Ga. ravnateljica je na vprašanji gospe Ahčin dala naslednja odgovora: 

- Točna cena plavalnega tečaja za učence 2. razreda še ni znana, odvisna je od 

števila učencev in tudi od prispevka ministrstva. Manjše število (prisotnih) 

učencev vpliva na ceno prevoza. Predvideva se  cca 53,00 € na učenca. 

- Gimnastika, ki jo izvaja zunanji izvajalec, bo kot interesna dejavnost vključena 

v urnik tudi v naslednjem šolskem letu. Ga. ravnateljica je poudarila, da so 

interesne dejavnosti za učence brezplačne. Urnik dejavnosti bomo dali na 

šolsko spletno stran. 

 

Ga. Terziev je starše pozvala, da se izrečejo o kandidatki za ravnatelja, gospe Erni 

Meglič. 

 

Svet staršev je soglasno (14 glasov ZA) sprejel naslednji  

 

SKLEP 1 

 

Svet staršev je izrazil pozitivno mnenje h kandidatki za ravnatelja OŠ Križe, gospe 

Erni Meglič. 

 

Obrazloženo mnenje sveta staršev se pošlje Svetu zavoda Osnovne šole Križe. 

 

 

K točki 3 

 
Aktiv Zveze svetov staršev 

 

Ga. Terziev je predstavila  Aktiv Zveze svetov staršev. Namen zveze je povezovalnega 

značaja, s poudarkom na izmenjavi izkušenj in temelji  na šestih vidikih partnerstva, in 

sicer: povezovanje šola-starši, dvosmerna komunikacija med šolo in starši, 

prostovoljstvo v svetih staršev, partnerstvo pri domačem učenju, zaupanje v delo 

pedagoških delavcev in sodelovanje s širšo skupnostjo (socialna mreža). Na Zvezi 



svetov staršev je bil dan predlog, da bi se prvošolcem oz. njihovim staršem pripravile 

zloženke  s pravicami in dolžnostmi. Novice zveze bo ga. Terziev pošiljala članom 

sveta staršev 1x mesečno po elektronski pošti. 

 

 

K točki 4 

 
Razno 

 

Ga. ravnateljica je na vprašanje g. Poljanca o izvajanju nemščine odgovorila, da 

nemščino kot obvezni predmet ne smemo izvajati, kljub temu, če bi bila Občina Tržič 

financer. Nemščina se bo izvajala kot izbirni predmet. 

 

Na vprašanje gospe Cankar glede ustreznosti učiteljice za izvajanje angleščine v 2. 

razredu,  je ga. ravnateljica pojasnila, da na razpisu ministrstva nismo uspeli, a projekt 

ob finančni pomoči Občine Tržič kljub temu izvajamo. Učiteljica, ki poučuje, res ni 

povsem ustrezna, a nam varčevalni ukrepi preprečujejo zaposlitev novega kadra. 

Potrudili se bomo, da bo v naslednjem šolskem letu drugače. 

G. Zaletel, katerega hči obiskuje srednjo šolo, je dodal, da je hčerka iz osnovne šole 

prišla z zelo dobrim znanjem angleščine. 

 

Na vprašanje g. Žepiča o znanju angleščine v primerjavi z drugimi učenci (srečanje v 

okviru projekta Erasmus+ na Poljskem) je ga. ravnateljica odgovorila, da so naši 

učenci v primerjavi z drugimi govorili angleško zelo dobro. Na splošno so odlično 

zastopali Slovenijo in Osnovno šolo Križe. 

 

Naslednja seja sveta staršev bo v mesecu juniju 2015. 

 

 

Seja je bila končana ob 19.07. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednica sveta staršev: 

Sandra Košnjek      Alenka Golmajer Terziev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


