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Datum: 26. 04. 2012 

Z A P I S N I K 

seje sveta staršev, ki je bila v torek, 24. 4. 2012, ob 18. uri, v zbornici šole. 

 

 

PRISOTNI:  Erna Meglič, ravnateljica, člani: Izidor Bitežnik,  Marko Zaletel, 

Alenka Golmajer Terziev, Boštjan Žepič, Aleš Bostič, Darija Zupan, 

Marjana Meglič, Zvone Vrankar, Barbara Cankar, Uroš Čadež, Tomaž 

Leskovšek 

 

OPR.ODSOTNI:  Klavdija Volc, Eva Remškar  

ODSOTNI:   Helena Šparovec, Joži Seifert, Boštjan Višnar, Andrej Frelih 

 

Gospod Bitežnik je vse navzoče lepo pozdravil  in predstavil naslednji 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Organizacija pouka v šolskem letu 2012/13 

3. Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda 

4. Razno 

 

 

K točki 1 

 
Pregled zapisnika zadnje seje (g. Bitežnik): 

 

Zadnja seja sveta staršev je bila 27. 9. 2011. Na seji smo obravnavali cene prehrane, cene 

najema šolskih prostorov in pripomočkov za likovni pouk. Ravnateljica je predstavila Letni 

delovni načrt za šol. leto 2011/12 in podala Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta za 

šol. leto 2010/11. Zapisnik seje sveta staršev je dostopen na spletni strani šole. 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 
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K točki 2 

 
Organizacija pouka v šol. letu 2012/13 (ga. ravnateljica): 

 

Fleksibilni predmetnik 

 

- v 6. razredu pri predmetu zgodovine in geografije  

- v 6., 7., 8. in 9. razredu pri likovni in glasbeni vzgoji 

- v 5. razredu pri glasbeni vzgoji 

- v 7. in 8. razredu pri tehniki in tehnologiji in etiki in družbi 

 

Nivojski pouk 

 

- v 6. razredu pri predmetu matematike, slovenščine in angleščine – 1 ura/teden 

- v 7. razredu ne bo potekal (premalo učencev) 

- v 8. razredu pri predmetu matematike, slovenščine in angleščine – 4 ure/teden 

- v 9. razredu bodo heterogene skupine   

 

G. Čadež glede nivojskega pouka skeptičen. Zanimajo ga prednosti in slabosti nivojskega 

pouka. 

 

Ga. ravnateljica je pojasnila, da je prednost predvsem v prilagojenosti dela; z učenci v 3. 

nivoju se snov hitreje in bolj obširno jemlje, z učenci, ki so v 1. nivoju pa se dela bolj počasi. 

V 2. nivoju so povprečni učenci. Nivojski pouk je prednost tudi zaradi odsotnosti dodatnega 

in dopolnilnega pouka v 9-letki. Ocene so za vse enake. Učenci pri nivojih sodelujejo bolj 

aktivno. Slabost je v grupiranju otrok; na dobre in slabe; tiste v 3. nivoju je treba večkrat 

opozarjat. Nivo za učenca predlaga učitelj, odločijo se starši. Učenci imajo ob konferenci 

možnost prehoda iz nivoja v nivo. Res pa je, da si v 5. in 6. razredu učenci želijo biti v 3. 

nivoju, ko pridejo v 8. razred, pa zaradi več dela, nič več.   

 

Ga. Cankar (ki je učiteljica angleščine) meni, da je nivojski pouk velik plus predvsem za 1. in 

3. nivo. Učenci, ki so v 1. nivoju, v skupini velikokrat zaživijo, saj pridejo v skupino z enakim 

znanjem, posvetimo jim več časa in jim ni nerodno vprašati, če česa ne vejo. Z učenci, ki so v 

3. nivoju, se veliko dela individualno. V 2. nivoju delajo kombinirano; nekatere stvari kot v 3. 

nivoju, le počasneje. Ocene pri nivojskem pouku so običajno višje. Ga. Cankar meni, da je 

problem večkrat pri starših kot otrocih, saj se starši bojijo, da bi bil otrok prikrajšan za znanje.   

 

G. Čadež meni, da tudi strokovnjaki niso enotni glede pravilnosti grupiranja otrok.  

Ga. ravnateljica je temu pritrdila; tudi ravnatelji in učitelji imajo o tem zelo različna mnenja. 

 

Projekt zgodnjega uvajanja angleškega jezika  

 

- v 1. razredu: 1 ura/teden (integrirana ura; izvaja učiteljica angleščine, pri uri prisotna 

tudi razredničarka)    

- v 2. razredu: 1 ura/teden (izvaja učiteljica angleščine) 

- v 3. razredu: 2 uri/teden (izvaja učiteljica angleščine)    

 

Projekt do konca leta 2012 financira Občina Tržič, za naprej se še ne ve.  

 

 



K točki 3 

 
Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda 

 

Meseca maja poteče mandat svetu zavoda, zato je treba izvoliti nove člane. Dosedanji člani 

sveta zavoda s strani staršev so bili: g. Izidor Bitežnik, g. Uroš Čadež in g. Tomaž Leskovšek. 

G. Bitežnik je v svet zavoda predlagal naslednje predstavnike staršev: Alenko Golmajer 

Terziev, Aleša Bostiča in Boštjana Žepiča. 

 

Svet staršev je z javnim glasovanjem soglasno sprejel naslednji  

 

SKLEP 1 

 

Za 4-letni mandat so v svet šole izvoljeni naslednji predstavniki staršev: 

 

1. Alenka Golmajer Terziev,  predstavnica 5. b razreda,  11 glasov ZA 

2. Aleš Bostič,    predstavnik 4. b razreda,  11 glasov ZA 

3. Boštjan Žepič,   predstavnik 4. a razreda,  11 glasov ZA  

 

 

K točki 4 

 
Razno 

 

 Ga. ravnateljica je predstavila svoje stališče do stavke javnega sektorja in navedla 

nekaj razlogov, zakaj so učitelji stavkali. Opozorila je na nekatere spremembe, ki naj 

bi jih prinesli novi zakoni (Zakon o osnovni šoli, Zakon o dodatnih interventnih 

ukrepih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o šolski 

prehrani…): 

 

- ukinitev financiranja interesnih dejavnosti, 

- neplačilo jutranjega varstva za učence 1. razreda, 

- 10% povečanje normativov za strokovne in tehnične delavce; računalnikar, svetovalni 

delavec, knjižničar, računovodja, poslovni sekretar, hišnik, … . Predlog: ustanovitev 

skupnih služb za tehnični kader. 

- podaljšano bivanje le do 15.30, 

- dvig normativov za oblikovanje oddelkov, 

- združevanje šolskih okolišev; Občina Tržič bo morala do 31. 8. 2012 postaviti javno 

mrežo osnovnih šol. Novost bi uvedli postopoma, pričeli bi 1. 9. 2012 s 1. in 6. 

razredom. Skupni okoliš bi prinesel velike spremembe, tako na področju kadra (viški) 

kot obstoja (samostojne) šole.  

- novost v letu 2013: obvezno učenje angleščine v 1. razredu, 

- novost v letu 2015: konec obveznega 2. tujega jezika nemščine in uvedba 

neobveznega (in neocenjenega) 2. tujega jezika od 4. razreda dalje, 

- izbirni predmeti ostanejo nespremenjeni, ravno tako nivojski pouk, 

- nacionalno preverjanje znanja želijo uvesti v 3., 6. in 8. razred, 

- ukinitev učne pomoči v javnih šolah, 

- ukinitev subvencije za prehrano za učence,  

 



Ga. ravnateljica je poudarila, da kot ravnateljica ni zagovornica stavke, je pa proti določenim 

ukrepom, ki bi nas posledično preoblikovali v podružnično šolo. Izpostavila je svojo bojazen 

za javno šolstvo.  

 

G. Žepič bi ukinil nacionalno preverjanje znanja, saj se pri vpisu učencev na srednje šole ne 

upošteva in se mu zdi nepotrebno razmetavanje denarja. G. Bitežnik se z njegovo izjavo 

strinja, prav tako ga. ravnateljica, ki se je skupaj z ostalimi ravnatelji opredelila proti, a jih 

niso upoštevali. 

 

G. Bostič meni, da bi morali spremeniti celoten šolski sistem, ki ni dobro zastavljen in dela 

škodo družbi. 

 

 Ga. Zupan je na podlagi obravnavane teme varne šolske poti v zgornjem Snakovem na 

seji sveta staršev, ki je bila v mesecu septembru, stopila v kontakt z vodjem Cestnega 

podjetja Kranj, ki skrbi za ta del regionalne ceste. Svetoval ji je, kaj je smiselno 

urediti. V dogovoru z g. Bohincem (KS Križe) je na elektronski naslov šole poslala 

osnutek pisma s fotografijami, ki naj bi ga poslali na Občino Tržič in Direkcijo RS za 

ceste. 

 

Ga. ravnateljica je pojasnila, da je dopis na direkcijo že poslala in 13. 1. 2012 dobila tudi 

odgovor, da Občina Tržič v elaboratu tega ni predvidela. G. Žepič je pogledal elaborat in tudi 

sam ugotovil, da Snakovega ni vključenega. 

 

Ga. Zupan je dodala, da je stvar v postopku, da so bile zahteve po ureditvi s strani KS Križe 

podane že avgusta lani, zlasti za ureditev pločnikov, križišč in prehodov za pešce. Največjo 

nevarnost predstavljajo nepregleden ovinek, ozko cestišče, zarošena ogledala in tovornjaki. 

Po zagotovilu g. Bohinca (KS Križe) bo do novega leta urejena cesta (pločnik) od Snakovega 

do Vrtne ulice. Prehoda »pri Pogovci« ne bo, ker je ta del ceste prenevaren. Mogoča hitra in 

enostavna rešitev bi bila v tablah z omejitvijo hitrosti in s črtami na cestišču. G. Jagodic iz 

direkcije nam je pri tem pripravljen pomagat. 

 

G. Žepiču se zdi včasih kakšen drastičen ukrep, kot je zaprtje ceste, najhitrejša rešitev. 

 

Ga. Meglič je pohvalila strpnost voznikov do otrok na Mlaki (pri blokih), saj le-ti vedno 

ustavijo in počakajo, da otroci prečkajo cesto. 

 

Na vprašanje g. Čadeža, kaj je Občina naredila za varnost otrok, je ga. ravnateljica 

odgovorila, da so pregledali vse poti, to pa je bilo zaenkrat vse kar so naredili. Ponovno se 

dobijo v mesecu maju. 

 

G. Čadež je poudaril, da so za to strokovnjaki, ki pregledujejo ceste. Za lokalne skrbi Občina, 

za regionalne pa država. Pobudo za ureditev regionalne ceste lahko da tudi Občina. Morala bi 

pritisniti na ljudi, ki to urejajo. Znaki ne bodo tako učinkoviti kot pločniki. 

 

G. Žepič meni, da je cesta dovolj široka, da se to uredi.  

 

Ga. ravnateljica je dodala, da se v mesecu maju sestanejo z g. Željkom Babičem, ki je 

zadolžen za to na Občini. Apelirala je na starše, da se ji pridružijo pri skupnem sestanku. 

 

 



Sprejel je bil naslednji  

 

SKLEP 2 

 

Ga. ravnateljica bo obvestila g. Boštjana Žepiča, gospo Darijo Zupan in g. Uroša Čadeža o 

skupnem sestanku na Občini. 

 

 G. Bitežnik je starše povabil, da se udeležijo športnih iger v okviru Eko dneva, ki se 

bo odvijal v soboto, 12. 5. 2012. Podrobnosti bo poslal po elektronski pošti.  

 

 

Ga. ravnateljica se je g. Bitežniku najlepše zahvalila za uspešno sodelovanje. 

 

 

Sestanek je bil končan ob 19.25. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednik sveta staršev: 

Sandra Košnjek      Izidor Bitežnik 

 

 

 

 

 

 


