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Datum: 30. 9. 2016 

Št.: 900-3/2016/6 

 

Z A P I S N I K 

seje sveta staršev, ki je bila v četrtek, 22. 9. 2016, ob 17.00 v zbornici šole. 

 

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

Golmajer Terziev, Darija Zupan,  Boštjan Žepič, Tereza Hrabar Simon, Danijel Vidovič,  

Marko Zaletel, Tomaž Marčun, Marko Poljanc, Natalija Ahčin, Alenka Kejžar, Mojca Jazbec, 

Brigita Meglič Novak, Saša Planinc Zaplotnik, Janez Aljančič, Tanja Vukotič 

 

ODSOTNI: Boštjan Terbovc,   

 

Gospa Alenka Golmajer Terziev je vse navzoče lepo pozdravila. Po kratki predstavitvi 

prisotnih je predlagala naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Poročilo ravnateljice o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 

3. Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 

4. Razno 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 1 
 

 

Ga. Terziev je pregledala sklepe zapisnika zadnje seje sveta staršev, ki je bila 7. 6. 2016. 

 

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 

2015/2016, ki so ga člani sveta staršev prejeli skupaj z vabilom in je dostopno  tudi na spletni 

strani šole. 

Na poročilo ni bilo pripomb. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

 

SKLEP 1: 

 

Svet staršev je bil seznanjen s Poročilom o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2015/2016. 

 

 

K točki 3 

 
Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017, posebej je 

omenila:  

- V okviru mednarodnega projekta v oktobru gostimo učence iz pobratenega mesta 

Sainte-Marie-aux-Mines iz Francije. V juniju pa se predvideva izmenjava naših 

učencev v Franciji. 

- Interesne dejavnosti so za učence brezplačne – objavljeni bodo točni termini. 

- V sklopu projekta Erasmus+ gremo v oktobru v Anglijo; 2 učenca šole. Projekt se 

zaključi v letu 2017 z obiskom Španije. 

- Na pobudo staršev bodo govorilne ure enkrat na mesec v popoldanskem času. Takrat 

bodo prisotni vsi učitelji.  

 

Sprejet je bil naslednji  

 

SKLEP 2: 

 

Svet staršev je bil seznanjen z  Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2015/2016. 

 

 

K točki 4 
 

Razno: 

 

- Ga. Terziev je povedala, da so na pobudo staršev kombiji za šolske prevoze označeni. 

- Na vprašanje g. Žepiča o možnostih zagotovitve brezmesne hrane je ga. ravnateljica 

pojasnila, da smo to pred kratkim obravnavali na sestanku Komisije za prehrano in da 

trenutno polnovrednega vegetarijanskega kosila ni mogoče zagotoviti, za malico pa se 

lahko dogovorimo. Komisija bo vprašanje  o potrebah učencev po brezmesnih obrokih 

vključila v anketo. Če bo povpraševanje veliko, bomo poskušali najti primerno rešitev. 

- Ga. Zupan je vprašala o možnostih postavitve garderobnih omaric. Ga. ravnateljica je 

predstavila dobre in slabe strani namestitve omaric. Meni, da je vzdrževanje in kritje 

stroškov popravil  omaric večja težava, kot njihova namestitev.  



- G. Poljanc je opozoril na predvidene ukinitve šolskih prevozov (Sebenje), ki pa jih 

mora vedno predhodno potrditi Občinski svet. Ga. ravnateljica je dodala, da se lahko 

ukinejo prevozi le v primeru, da je zagotovljena varna pešpot. Ga. Zupan je ponovno 

opozorila na varno šolsko pot – Tosov klanec. G. Aljančič (ki je predstavnik Občine 

Tržič v svetu zavoda) je dodal, da za enkrat ni znano, kdaj bo to urejeno. Ga. Zupan 

predlaga, da ponovno apeliramo na Občino za odgovore. G. Poljanc je dodal, da so v 

tej smeri zelo aktivne tudi krajevne skupnosti. Vprašanje bo postavil na seji 

Občinskega svet ter pisni odgovor poslal svetu staršev. 

- Na vprašanje o obnovljeni učilnici v naravi je ga. ravnateljica odgovorila, da je namen 

učilnice dosežen. V njej imamo po novem tudi kotiček »Šolski vrt«. 

- Ga. ravnateljica je dala pojasnila o obnovi telovadnice. Urejena je izolacija, zamenjana 

okna in vrata ter montirane mreže. Pričakuje, da bo temperatura v telovadnici višja kot 

do sedaj, ko je bilo zjutraj le 12-15 stopinj. G. Žepič je dodal, da je za tak velik prostor 

najboljša stalna konstantna temperatura. 

 

Seja je bila končana ob 18.20. 

 

 

Zapisala:        Predsednica sveta staršev: 

Sandra Košnjek       Alenka Golmajer Terziev 

 

 

 

 

 

 

 

 


