
                                                   

                                                  Cesta Kokrškega odreda 16 
                                              4294 Križe 
                                              tel.: 04 59 51 100;  fax.: 04 59 51 110 

                                              e-mail: tajnistvo@oskrize.si 
                                              www.oskrize.si 

 

Datum: 13. 6. 2017 

Št.: 900-3/2016/11 

 

Z A P I S N I K 

seje sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 5. 6. 2017, ob 19.00 v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Nataša Dovžan, pomočnica ravnateljice, Anja Kristan, 

predstavnica podjetja Slorest, člani: Mojca Jazbec, Brigita Meglič Novak, Saša Planinc 

Zaplotnik, Alenka Golmajer Terziev, Natalija Ahčin, Tanja Vukotič, Tereza Hrabar Simon, 

Darija Zupan, Alenka Kejžar, Boštjan Žepič 

ODSOTNI: Boštjan Terbovc, Tomaž Marčun, Janez Aljančič, Marko Zaletel, Danijel 

Vidovič, Marko Poljanc 

 

Gospa Alenka Golmajer Terziev je vse navzoče lepo pozdravila.  

Predlagala je naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Organizacija pouka v šolskem letu 2017/2018 

3. Potrditev seznama delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šol. leto 2017/2018 

4. Cenik prehrane in najema prostorov šole 

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 21. 2. 2017. 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

K točki 2 

 

Ga. ravnateljica je člane sveta staršev seznanila z organizacijo pouka v šolskem letu 

2017/2018: 

 

Manjše učne skupine  

 

 4. razred: 1 uro/teden pri pouku slovenščine in matematike  

 5. razred: ni skupin – premalo učencev 

 6. in 7. razred: 1 uro/teden pri pouku slovenščine in matematike 
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 8. razred: dve skupini pri pouku slovenščine, matematike in angleščine  

 9. razred: tri skupine pri pouku slovenščine, matematike in angleščine 

 

Fleksibilni predmetnik  

 

Izvajal se bo pri pouku  

LUM in TIT v 6. razredu,  

LUM in TIT v 7. razredu in  

LUM in TIT v 8. razredu. 

 

Neobvezni izbirni predmet  

 

 4., 5. in 6. razred: nemščina 

 1. razred: angleščina  

 

Šole v naravi  

 

V šolskem letu 2017/2018 bomo izvedli šole v naravi v naslednjih razredih: 

 3. razred: CŠOD, Dom Jurček, Kočevje 

 4. razred: plavanje - Terme Snovik  

 5. razred: smučanje – Krvavec 

 7. razred: naravoslovje - Piran 

 8. razred: CŠOD, dom Trilobit 

 5.-9. razred: tabor za nadarjene učence: CŠOD, Kavka  

 2. razred: plavalni tečaj - Radovljica.  

 

Starši so postavili naslednja vprašanja: 

− Po kakšen ključu oblikujete skupine? 

− Ali obstaja dopolnilni pouk iz angleščine? 

− Nemščina je bila pred leti obvezna, zakaj ni več? 

− Kakšne so možnosti za izmenjavo učencev z Anglijo? 

 

Odgovori ravnateljice: 

- Skupine oblikujejo posamezni učitelji. Skupine so mešane. Pri matematiki so učenci,  

ki imajo manj znanja običajno skupaj, saj tako delajo več in hitreje napredujejo. 

- Dopolnilnega pouka iz angleščine na urniku res ni, se pa učenci z učiteljico sproti 

dogovarjajo – po potrebi. 

- Nemščina ni obvezna. Trenutno je v obravnavi predlog Zakona o osnovni šoli. Svoje 

predloge lahko starši pošljejo na spletni strani http://www.e-demokracija.si/. 

- Izmenjave učencev z Anglijo v šoli ne izvajamo. V tujino potujemo le v okviru 

projekta Erasmus+ in v sklopu pobratenja s francoskim mestom Sainte-Marie-aux-

Mines ter v okviru sodelovanja z Ljudsko šolo Borovlje. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP 1: 

 

Člani sveta staršev soglašajo z organizacijo pouka v šolskem letu 2017/2018, in sicer z 

oblikovanjem manjših učnih skupin, fleksibilnim predmetnikom, neobveznimi izbirnimi 

predmeti ter šolo v naravi. 

http://www.e-demokracija.si/


K točki 3 

 

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šol. leto 2017/2018: 

 

1. razred    37,60 € (za starše brezplačno) 

2. razred    30,00 € 

3. razred    30,00 € 

4. razred    37,60 € 

5. razred    39,00 € 

6. razred  103,46 € 

7. razred    52,00 € 

8. razred    80,35 € 

9. razred    51,75 € 

 

Skupaj   461,76 € 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP 2: 

 

Člani sveta staršev soglašajo s seznamom delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko 

leto 2017/2018 v skupni vrednosti 461,76 €. 

 

K točki 4 
 

Cenik prehrane in najema prostorov šole 
 

Ga. ravnateljica je predstavila cenik prehrane in najema šolskih prostorov za šolsko leto 

2017/2018. Cene prehrane in najema šolskih prostorov ostajajo nespremenjene.  

 

Ugotovili smo, da je porcija za kosilo učencem 5. razreda premajhna, zato predlagamo, da 

učenci prejmejo večje porcije, enako kot učenci od 6. do 9. razreda po ceni 2,75€ za redno 

kosilo. 

Ga. Terziev je predlagala oblikovanje cen kosil po triadah. 

Ga. Kristan je odgovorila, da je to mogoče - pri oblikovanju novega cenika. 

 

Ga. Anja je na vprašanje o količini odpadkov odgovorila, da se le-ta zmanjšuje, je pa odvisno 

od menija. Hrano, ki je otroci ne sprejmejo, iz jedilnika izločijo. Ga. Anja je pojasnila tudi 

glede odjav obrokov: nekateri še vedno ne odjavljajo prehrane – najbolj se to pozna ob petkih 

pred počitnicami. 

 

Starši so dodali, da je premik ure za odjavo prehrane na 7.30 dobra odločitev. 

 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP 3 

 

Člani sveta staršev potrjujejo cenik prehrane  za šolsko leto 2017/2018: 



 

VRSTA OBROKA cena   

MALICA 0,80 

ZAJTRK 0,58 

POPOLDANSKA MALICA 0,58 

KOSILO         1.–4. razred           

redno 
2,40 

KOSILO         1.–4. razred           

občasno 
2,45 

KOSILO       5. – 9. razred           

redno 
2,75 

KOSILO       5. – 9. razred           

občasno 
2,90 

KOSILO zaposleni  3,90 

MALICA zaposleni 1,20 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP 4 

 

Člani sveta staršev potrjujejo cenik najema šolskih prostorov  za šolsko leto 2017/2018: 

 

VRSTA PROSTORA Cena brez DDV  

(60 minut) 

 

Telovadnica – spodaj 20,09  

 

BIOS 

Telovadnica – zgoraj 10,96 

Telovadnica z balkonom 27,40 

Orodje (mreža za  odb./badm.) 4,57 

Učilnica 7,00  

 

 

OŠ 

KRIŽE 

Računalniška učilnica 30,00 

Učilnica za glasbo 10,00 

Večnamenski prostor 30,00 

Hodnik 10,00 

Najem projektorja in računalnika  15,00 

Celodnevni najem traktorske 

kosilnice 
40,00 

 

G. Žepič je opozoril na ureditev prezračevanja v telovadnici.  



K točki 5 

 

Razno: 

- Ga. Terziev je vprašala člane sveta o ustreznosti  raznih ponudb (delavnic, tečajev za 

otroke), ki pridejo na šolo in jih posreduje članom preko elektronske pošte. 

Sprejeli so naslednji  

SKLEP 5: 

Obveščanje o raznih ponudbah za učence ostane nespremenjeno. 

 

- G. Žepič je prosil za odgovor na vprašanje, če lahko učenci 9. razreda denar od 

zbranega časopisnega papirja namenijo valeti. 

Ga. ravnateljica je odgovorila, da gre denar v šolski sklad, saj pri zbiranju papirja ne 

prispevajo vsi učenci enako in ne bi bilo pošteno.  

Ga. Meglič Novak je vprašala, kje bo objavljena evidenca zbranega papirja po 

razredih in učencih? Ga. ravnateljica je pojasnila, da bo na spletni strani šole 

objavljena evidenca zbranega papirja po razredih. 10 učencev, ki zbere največ papirja 

na šoli  bo nagrajenih.   

 

- Starši so vprašali, kako je s preverjanjem znanja pred testom? 

Ga. ravnateljica je pojasnila namen in način preverjanja znanja učencev pred testom. 

 

- Ga. ravnateljica je člane sveta staršev seznanila s sestankom, ki so ga danes ob 18. uri 

imeli s starši učencev 1. A razreda. Sestanek je bil sklican na pobudo staršev. Tema 

sestanka je bila Menjava učiteljice v naslednjem šolskem letu. Pristop nekaterih 

staršev je bil zelo oseben in neprimeren. Ga. ravnateljica meni, da je naloga ravnatelja, 

da določi sistemizacijo na podlagi predlogov strokovnih aktivov. Razume starše, 

vendar si prizadevamo za vse otroke na šoli. Postavili so pogoje, v nasprotnem 

primeru bodo poklicali televizijo (medije). Ga. ravnateljica meni, da je to slaba luč za 

celo šolo. Zagovarja stališče, da so tudi ostali učitelji strokovni in ne samo učiteljica 

Mateja. Menjava pomeni za učitelje nov izziv in še boljše delo. Učiteljica Mateja nima 

posebnega programa, ima le drugačen pristop. 

Ga. Jazbec, predstavnica staršev 1. A je pojasnila, da so starši zahtevali sestanek z 

ravnateljico in da je želja vseh staršev, da učiteljica ostane z njimi še eno leto. 

Poudarila je, da so z učiteljico vsi izjemno zadovoljni in jo podpirajo. Ga. Jazbec je 

dodala, da je ona s šolo nasploh  zelo zadovoljna. 

Člani sveta staršev se ne strinjajo z zahtevo staršev učencev 1. A. Menijo, da starši 

lahko izrazijo željo, ne morejo pa tega zahtevati. To je avtonomija šole, da razporeja 

kadre. 

Soglasno so sprejeli naslednji 

SKLEP 6: 

Svet staršev podpira  ravnateljico pri njeni odločitvi o menjavi učiteljev oz. učiteljice  

v   1. A razredu v naslednjem šolskem letu. 



- Ga. ravnateljica je predstavila rezultat obiska govorilnih ur. Govorilne ure so bile na 

pobudo staršev v tem šolskem letu vsak mesec, za razliko od prejšnjih let, ko so bile 

na dva meseca. 

 

     Prisotnost v % 

Mesec:  Prej:           Sedaj: 

Oktober   32% 

December 40%  36% 

Januar    23% 

Februar 40%  25% 

Marec    16% 

April  45%  24% 

Maj    11% 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP 7: 

V naslednjem šolskem letu bodo govorilne ure vsak mesec, razen v mesecu januarju. 

Starši se pri posameznem učitelju predhodno napovejo.  

Ga. Terziev je razdelila letake CŠOD-ja. G. Žepiču se je lepo zahvalila za sodelovanje. 

 

Seja je bila končana ob 20.25. 

 

Zapisala:      Predsednica sveta staršev: 

Sandra Košnjek     Alenka Golmajer Terziev 


