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Datum: 2. 10. 2012 

Z A P I S N I K 

seje sveta staršev, ki je bila v četrtek, 27. 9. 2012 ob 18. uri v zbornici šole. 

 

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

Alenka Golmajer Terziev, Izidor Bitežnik, Sašo Stanojev, Marija Studen Pesjak, 

Helena Šparovec, Marija Bajt Škrjanec, Barbara Cankar, Uroš Čadež, Zvone Vrankar, 

Boštjan Žepič, Silvester Štirn, Marjana Meglič, Darija Zupan, predstavnika Sloresta: g. 

Šušteršič in ga. Rakovec 

 

OPR.ODSOTNI: Marko Zaletel, Joži Seifert 

ODSOTNI: Andrej Frelih, Mojca Muzik 

 

Gospa Alenka Golmajer Terziev je vse navzoče lepo pozdravila. Ker je kar nekaj 

novih članov, je prosila predstavnike sveta staršev, da se predstavijo.  

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

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

2011/12 

3. Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13 

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

likovno vzgojo in fotokopije 

5. 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 24. 4. 2012. 
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Dne 31. 5. 2012 je svet staršev prek dopisne seje potrdil cene delovnih zvezkov in 

učnih gradiv za šolsko leto 2012/13.  

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 2 

 
Ga. ravnateljica je na kratko predstavila Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta 

za šolsko leto 2011/12.  

 

Na vprašanje g. Vrankarja o reševanju prostorske stiske v šoli je ga. ravnateljica 

odgovorila, da je sedaj dokončno, da prizidka k šoli ne bo. Mogoče bo le knjižnica in 

računalniška učilnica. 

 

Poročilo je dostopno na spletni strani šole.  

 
Na poročilo ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 3 
 

Ga. ravnateljica je na kratko predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13.  

 

Poudarila je, da so prednostne naloge v letošnjem letu predvsem uporaba branja pri 

vseh urah pouka (funkcionalno branje), uporaba slovenskega knjižnega jezika in 

preprečevanje nasilja.  

Opozorila je tudi na delovno soboto – 29. 9. 2012 s katero nadomeščamo ponedeljek, 

24. 12. 2012. Namesto 6. 4. 2013 imamo delovno soboto 11. 5. 2013 s katero 

nadomeščamo 3. 5. 2013. 

Pouk se v letošnjem letu začne še vedno ob 8. uri, pred poukom se izvaja le dodatni 

program (interesne dejavnosti, dodatni in dopolnilni pouk ter jutranje varstvo). 

Ga. ravnateljica je povedala, da se projekt Zdrav življenjski slog z letošnjim letom 

zaključuje. Potem bomo spet uvedli interesno dejavnost STV. 

 

Ga. ravnateljica je glede vključitve učencev 2. razreda v jutranje varstvo povedala, da 

je le-to namenjeno le učencem 1. razreda. Izjemoma se lahko vključijo tudi učenci 2. 

razreda, in sicer na podlagi vloge, ki jo oddajo v mesecu juniju za naslednje šolsko 

leto. V letošnjem letu je oddelek jutranjega varstva poln in prijave niso več mogoče. 

Za učence, ki pridejo prej v šolo,  je organizirano varstvo v večnamenskem prostoru, 

lahko pa počakajo tudi v knjižnici. 

 

V letošnjem letu načrtujemo 1 predavanje za starše, ki bo predvidoma v mesecu 

oktobru. Tema predavanja bo: Razvajenost, nesamostojnost. Ga. ravnateljica je 

poudarila, da je udeležba staršev na teh predavanjih večinoma zelo slaba. 

 



Letni delovni načrt je dostopen na spletni strani šole. 

 
Na Letni delovni načrt 2012/13 ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 4 

 
Ga. ravnateljica je navzoče seznanila s predlaganimi cenami, ki naj bi veljale v 

šolskem letu 2012/13, in sicer s cenami za šolsko prehrano, najem učilnic, pripomočke 

za likovno vzgojo in fotokopije.  

 

Šolska prehrana 

 

Predstavnik podjetja Slorest je predstavil cene za šolsko prehrano, ki so od prejšnjega 

šolskega leta višje, in sicer v povprečju od 4 do 10%. Cena malice ostane 

nespremenjena. G. Šušteršič zvišanje cen utemeljuje z indexom rasti (8,7%), 

zvišanjem cen osnovnih živil in splošno višjo ceno prehrane drugih šol. 

 

G. Štirn se ne strinja z enostranskim povišanjem cen. Meni, da je podjetje dolžno 

zagotavljati cene in kvaliteto ves čas trajanja pogodbe. 

 

G. Šušteršič je pojasnil, da je prišel obrazložit povišanje in pridobit soglasje. V 

kvaliteto hrane ne bi nikoli posegal. Ne more pa zagotavljat, da se cene med šolskim 

letom ne bi še enkrat spremenile (odvisno od gospodarske situacije). 

 

Starši so podali še naslednja mnenja: 

- dvig cen bi lahko vplival na povečanje odjav prehrane, 

- otroci bi morali vedno imeti na razpolago vsaj kruh ali jabolko, 

- preostala hrana naj se ne meče stran,  

- mogoče bi tudi del sredstev šolskega sklada namenili za ta namen. 

 

Ga. ravnateljica je dodala, da del sredstev šolskega sklada namenimo tudi socialno 

šibkim. V prvi vrsti  pa morajo poskrbeti za otroke starši, ki se v težki situaciji lahko 

obrnejo tudi na Karitas. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP 1 

 

G. Silvester Štirn in g. Boštjan Žepič bosta v pogodbi, sklenjeni med podjetjem Slorest 

in Osnovno šolo Križe, preverila, kako je s povišanjem cen in o tem seznanila člane 

sveta staršev, ki bodo na podlagi tega podali mnenje preko dopisne seje. 

 

 

 

 



Najem učilnic 

 

Ga. ravnateljica je predstavila cene najema šolskih prostorov (učilnice, računalniške 

učilnice, učilnice za glasbo in angleščino, večnamenski prostor in hodnik). Cene so v 

primerjavi s prejšnjim šolskim letom nespremenjene. 

  

Na vprašanje g. Čadeža o šolski telovadnici je ga. ravnateljica odgovorila, da bo 

telovadnico upravljal zunanji upravitelj. V ponedeljek, 1.10. imajo na Občini sestanek.  

Ga. ravnateljica bo o sprejetih sklepih sestanka seznanila člane sveta staršev.  

 

Starši so odločno proti oddaji telovadnice in ravnateljico v njenih prizadevanjih 

povsem podpirajo.  

 

Sprejet je bil naslednji 

 

SKLEP 2 

 

Člani sveta staršev soglasno podpirajo prizadevanja gospe ravnateljice, da bi šolska 

telovadnica ostala še naprej del šole. Starši so odločno proti uvedbi zunanjega 

upravitelja.  

 

 

Pripomočki za likovni pouk  

 

od 1. do 9. razreda - plačilo po dejanskih stroških 

 

 

Fotokopije 

 

- nič plačila 

 

Sprejet je bil naslednji  

 

SKLEP 3 

 

Pripomočke za likovni pouk učenci od 1. do 9. razreda plačajo preko položnice po 

dejanskih stroških. Fotokopije se ne zaračunavajo. 

 

 

K točki 5 
 

Razno 

 

- Izmed staršev je treba izbrati novega člana šolskega sklada. 

 

 



Sprejet je bil naslednji 

 

SKLEP 4 

 

Nov član šolskega sklada je g. Sašo Stanojev. 

 

 

- Ga. Terziev je predlagala, da bi bila naslednja seja sveta staršev pol ure prej. 

- Starši naj  z vprašanji, ki se tičejo sveta staršev, obračajo na predsednico sveta – 

gospo Terziev.   

- Na vprašanje gospe Zupan o varni šolski poti Senično, je g. Štirn pojasnil, da 

le-to z Občino ureja krajevna skupnost. 

 

Seja je bila končana ob 19.15. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednica sveta staršev: 

Sandra Košnjek      Alenka Golmajer Terziev 

 

 

 

 

 


