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Datum: 16. 6. 2013 

Z A P I S N I K 

seje sveta staršev, ki je bila v sredo, 11. 6. 2014, ob 19. uri, v zbornici šole. 

 

 

PRISOTNI:  Erna Meglič, ravnateljica, člani: Alenka Golmajer Terziev, Boštjan 

Žepič, Darija Zupan, Izidor Bitežnik, Jože Novak, Joži Seifert, Leon 

Čenčič, Marija Bajt Škrjanec, Marjana Meglič, Marko Zaletel, Natalija 

Ahčin, Petra Bodlaj Lampič, Polona Perko Jarkovič, 

 

OPR. ODSOTNI:  Mojca Muzik, Barbara Cankar, Sašo Stanojev, Zvone Vrankar  

 

Gospa Alenka Golmajer Terziev  je vse navzoče lepo pozdravila. Predstavila je naslednji 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Organizacija pouka v šolskem letu 2014/15 

3. Razno 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 1 

 
Ga. Alenka Golmajer Terziev je pregledala sklepe zapisnika zadnje redne seje ter dopisne 

seje, ki je bila 28. 3. 2014. 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 2 

 
Ga. ravnateljica se je staršem zahvalila za podporo v projektu postopnega uvajanja tujega 

jezika. V projekt nismo bili sprejeti. Kljub temu ga bomo izvajali, plačnik bo, kot vsa leta 

doslej, Občina Tržič. 
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Organizacija pouka v šolskem letu 2014/15 

 

Fleksibilni predmetnik se bo izvajal v 

 

- 4. razredu – GUM;  2 uri pol leta 

1 ura izmenično pol leta 

- 5. razredu – GUM;  2 uri pol leta 

1 ura izmenično pol leta 

- 6. razredu – GUM in LUM; 2 uri na teden izmenično ter 

        GEO in ZGO, 2 uri pol leta 

        GOS 2 uri skupaj in 1 ura posebej pol leta 

 

 

- 7. razredu - GUM in LUM; 2 uri na teden izmenično ter  

        TIT in DKE, 2 uri na pol leta 

- 8. razredu GUM in LUM; 2 uri na teden skupaj 

      TEH in DKT; 2 uri na teden pol leta 

- 9. razredu GUM in LUM; 2 uri na teden izmenično 

 

Manjše učne skupine v 

 

- 8. razredu pri pouku matematike, slovenščine in angleščine preko celega leta. 

 

Projekt zgodnjega uvajanja angleškega jezika v 

 

- 1. razredu, 1 ura na teden  

- 2. razredu, 1 ura na teden  

- 3. razredu, 2 uri na teden 

 

Projekt financira Občina Tržič. 

 

Neobvezni izbirni predmet  

 

V 4. in 7. razredu je bila izbrana nemščina. Izbrani predmet se ocenjuje.  

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov  

 

1. razred    22,15 € 

2. razred    32,15 € 

3. razred    47,65 € 

4. razred    61,75 € 

5. razred    60,91 € 

6. razred  121,96 € 

7. razred    80,00 € 

8. razred    77,61 € 

9. razred    65,65 € 

 

Stroški učbenikov so za 14% nižji od lani. 

 

 



Člani sveta staršev so soglasno sprejeli naslednje sklepe: 

 

SKLEP 1 

 

Člani sveta staršev soglašajo z izvajanjem fleksibilnega predmetnika v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. 

razredu.  

 

SKLEP 2 

 

Člani sveta staršev soglašajo z oblikovanjem manjših učnih skupin, in sicer v 7. in 8. razredu 

pri pouku matematike, slovenščine in angleščine preko celega leta. 

 

 

SKLEP 3 

 

Člani sveta staršev soglašajo z izvajanjem projekta zgodnjega uvajanja angleškega jezika, in 

sicer v 1. in 2. razredu - 1 ura na teden ter v 3. razredu – 2 uri na teden.  

 

 

SKLEP 4 

 

Člani sveta staršev soglašajo s seznamom učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin 

za šolsko leto 2014/15. 

 

 

K točki 3 

 
Razno 

 

Ga. ravnateljica je dala naslednja pojasnila na zastavljena vprašanja: 

- Jutranje varstvo: organizirano je le za učence 1. razreda. V primeru prostih mest, vanj 

vključimo tudi učence 2. razreda, ki  morajo dati vlogo za vključitev. 

- Večina interesnih dejavnosti se izvaja po pouku. 

- Redne prevoze otrok v šolo in domov ter izbiro prevoznika ureja Občina Tržič.  

Ga. Terziev je starše opozorila na razpis počitnic za otroke v organizaciji CŠOD-ja. 

Ga. Perko Jarkovič je dala predlog za izvajanje ustvarjalnega krožka ročnih del. Ga. 

ravnateljica je pojasnila, da do sedaj med učenci ni bilo pravega interesa, pa tudi izvajalca je 

težko dobiti. Ga. Perko Jarkovič bo razmislila o pobudi ravnateljice, da bi prevzela izvajanje 

krožka ročnih del. 

Ga. Bajt Škrjanec je opozorila na govorice staršev o domnevni kraji na šoli. Ga. ravnateljica 

je pojasnila, da šola primere rešuje posamično, s sodelovanjem svetovalne službe in Centra za 

socialno delo v skladu s svojimi pristojnostmi.  

 

Ga. ravnateljica se je zahvalila staršem za sodelovanje na druženju treh generacij. 

 

Seja je bila končana ob 19.40. 

 

Zapisala:       Predsednica sveta staršev: 

Sandra Košnjek      Alenka Golmajer Terziev 


