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Datum: 4. 10. 2013 

Z A P I S N I K 

seje sveta staršev, ki je bila v četrtek, 26. 9. 2013 ob 17.30 v zbornici šole. 

 

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

Bitežnik, Sašo Stanojev,  Barbara Cankar, Zvone Vrankar, Boštjan Žepič, Darija 

Zupan, Joži Seifert, Petra Lampič Bodlaj, Leon Čenčič, Polona Perko Jarkovič, Jože 

Novak, Marko Zaletel, Muzik Mojca, Natalija Ahčin 

OPR.ODSOTNI: Marjana Meglič 

ODSOTNI:Marija Bajt Škrjanec  

 

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 

2012/2013 

3. Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014 

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 23. 5. 2013. 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 
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K točki 2 

 
Ga. ravnateljica je  predstavila Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2012/2013.  

 

Poročilo je dostopno na spletni strani šole.  

 
Na poročilo ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 3 
 

Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014.  

 

Novost letošnjega šolskega leta je eAsistent. Staršem smo letos ponudili le osnovni 

paket, naslednje šolsko leto bodo proti plačilu lahko naročili tudi paket plus. Tudi 

odjava prehrane preko eAsistenta že poteka. Ga. ravnateljica je opozorila na 

spremembo pri odjavi prehrane. Zakon o šolski prehrani nam je omogočil odjavo 

prehrane za isti dan, in sicer do 7. ure zjutraj. Cena prehrane ostane nespremenjena. 

 

Starši so imeli naslednje pripombe: 

 

- porcije so premajhne, 

- kuhinjo včasih zaprejo že ob 14.15, 

- prevelik razpon med malico in kosilom (6. razred), 

- netočni odhodi avtobusov, spuščanje otrok iz avtobusa na mestih, kjer ni varno, 

nefleksibilnost prevoznika. 

 

Starši so zelo nezadovoljni s trenutnim prevoznikom; želijo pojasnilo, zakaj se je 

Občina odločila zanj. Še vedno niso urejeni prevozi oz. postajališča Sebenje, Žiganja 

vas. Zelo nevarna je tudi cesta do Snakovega. 

 

Ga. ravnateljica je pojasnila, da je dobila elektronsko sporočilo gospe Anete Lavtar iz 

Občine Tržič, s katerim nas seznanja, da je preglednik občinskih cest že opravil ogled 

terena cest na območju Sebenj in Žiganje vasi in Občini posredoval seznam 6 najbolj 

kritičnih lokacij, kjer je potrebno urediti žive meje ter obrezati sadno drevje. Na eni od 

kritičnih lokacij je že stekla akcija sanacije, za ostale lokacije pa bo lastnikom zemljišč 

poslan poziv na ureditev rastlinja. Odgovor glede novih avtobusnih postajališč je bil že 

poslan tudi staršem otrok iz Žiganje vasi. 

G. Žepič je za oceno situacije predlagal neodvisnega strokovnjaka. 

 

 

 

 

 

 



Soglasno je bil sprejet je bil naslednji  

 

SKLEP 1 

 

Starši s prevoznikom niso zadovoljni. Varna šolska pot na relaciji Križe-Sebenje-

Žiganja vas in Križe-Snakovo še vedno ni rešena. Nezadovoljstvo staršev s prevozi se 

prenese svetu zavoda. 

 

SKLEP 2 

 

Ga. Alenka Golmajer Terziev se bo glede šolskih prevozov povezala s predsedniki 

sveta staršev ostalih dveh tržiških šol. O rezultatih srečanja nas bo redno obveščala. 

 

SKLEP 3 

 

Starši bodo svoja mnenja in izkušnje s prevoznikom pošiljali na elektronski naslov 

šole oz. predsednice sveta staršev, gospe Alenke Golmajer Terziev. 

 

Letni delovni načrt je dostopen na spletni strani šole. 

 

 

K točki 4 

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

2013/2014, in sicer s cenami za šolsko prehrano, za najem učilnic, za pripomočke za 

likovno vzgojo in fotokopije.  

 

Šolska prehrana 

 

Cene šolske prehrane v šolskem letu 2013/2014 ostajajo nespremenjene, in sicer 

 
MALICA 0,80 

ZAJTRK 0,55 

POPOLDANSKA MALICA 0,55 

KOSILO         1.–5. razred          redno 2,20 

KOSILO         1.–5. razred          občasno 2,42 

KOSILO       6. – 9. razred          redno 2,60 

KOSILO       6. – 9. razred          občasno 2,86 

 

 

 



Najem učilnic 

 

Učilnica                          7€                     

Računalniška učilnica   30€ 

Učilnica za glasbo         10€ 

Večnamenski prostor    30€ 

Hodnik                          10€ 

 

Cene so v primerjavi s prejšnjim šolskim letom nespremenjene. 

S šolsko telovadnico tudi v šolskem letu 2013/2014 upravlja podjetje Bios. 

  

Pripomočki za likovni pouk  

 

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

 

 

Fotokopije 

 

- ne zaračunavamo 

 

 

K točki 5 
 

Razno 

 

- G. Žepič je gospo ravnateljico vprašal, kaj je vzrok, da smo v letošnjem letu 

učence 6. razreda med seboj pomešali.  

Ga. ravnateljica je odgovorila, da smo imeli v lanskem letu v teh razredih kar 

nekaj težav. Učenci se sedaj v razredu dobro počutijo in so zadovoljni.  

- Na vprašanje o interesni dejavnosti ročna dela je ga. ravnateljica pojasnila, da 

zanimanja zanjo ni.  

 

Seja je bila končana ob 19.07. 

 

 

Zapisala:       Predsednica sveta staršev: 

Sandra Košnjek      Alenka Golmajer Terziev 

 

 


