
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

2. seje Sveta staršev, z dne 26. 2. 2018, 
s pričetkom ob 18. uri, v zbornici OŠ prof. dr. Josipa Plemlja  

 

 
PRISOTNI ČLANI SVETA STARŠEV: poimenski seznam prisotnih članov Sveta staršev s podpisi (Glej 
prilogo arhivskega izvoda zapisnika.) 
PRISOTNI PREDSTAVNIKI ŠOLE: ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Petra Tonejc, 
Mateja Sirk (predsednica šolskega sklada), zapisnikarica Tatjana Urbančič. 
ODSOTNI: Simona Ferčej (3. a), Ana Antloga (9. a), Katarina Jarc (9. c), Irena Kodeh (2. e), Mihael 
Smole (4. e), Danijela Ambrožič (5. e) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Nina Pretnar (5. f) 
 

 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Poročilo šolskega sklada. 
3. Sprotne informacije in poročilo o pedagoškem delu v preteklem obdobju. 
4. Spremljanje kakovosti – predstavitev anketnega vprašalnika. 
5. Imenovanje dveh predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo OŠ prof. dr. Josipa 

Plemlja Bled. 
6. Razno. 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
AD 1) 

 
Vsi sklepi prejšnjega zapisnika so bili realizirani.  
Sklep št. 1: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen. 
 
 

AD 2) 
 
Predsednica šolskega sklada ga. Mateja Sirk je predstavila pomen in delo sklada. Povedala je, da 
je v njem sedem članov. Vsako leto se napiše finančno poročilo.  Denar se pridobiva od raznih 
donacij, s papirnimi akcijami,.. Skupno je bilo v letu 2017 zbranih za cca. 9.700 EUR sredstev, 
stanje na 1.1.2018 pa je bilo nekaj več kot 10.000 EUR. 
Predstavila je tudi kaj vse je bilo financirano iz sredstev sklada.  
Ravnateljica je pojasnila, da je po  zakonu šolski sklad ustanovljen za nadstandard.  V prihodnosti 
bo morda to spremenjeno, tako da bo namenjen tudi za pokrivanje socialnih potreb. 
S strani staršev je bil podan predlog, da bi lahko vzpodbudili »donatorstvo« športnih klubov tudi 
z vidika brezplačne vadnine npr. vsakemu desetemu učencu (ki je socialno šibkejši) v klubu. 
 
 
 



AD 3) 
 

 Sprotne informacije o učno vzgojnem delu v preteklem obdobju je podala ga. 
ravnateljica. Povedala je, da se odvijajo aktivnosti v zvezi s prenove šole. Idejni 
projekt je izdelan. Prenova naj bi se začela leta 2020. Šola naj bi se obnovila tako, da 
bo kdaj kasneje možna tudi obnova telovadnic.  

 Iztekel se je projekt Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju. 
 Vključili smo se tudi v projekt samoevalvacije. 
 Sodelujemo tudi v projektu Ministrstva za šolstvo: SIO 2020 – sofinanciranje 

računalniške opreme; za obdobje treh let. 
 Prijavili smo se tudi na razpis za poizkus izvajanja koncepta razširjenega programa. Za 

področje Gorenjske bosta izbrani samo dve šoli.  
 Izvajamo tudi samouravnavanje učenja. 

Vse predvidene aktivnosti so bile realizirane po načrtu. 
Pomočnica ravnateljice je pripravila in predstavila poročilo o učnem uspehu. 
 

AD 4) 
 

Rezultate anketnega vprašalnika je predstavila pomočnica ravnateljice. Povedala je, da je bilo 
poslanih 766 anketnih vprašalnikov na maile staršev. Od vseh teh poslanih je bilo le 247 
prebranih. Dokončno pa je anketo izpolnilo zgolj 141 staršev.  
Najboljši odziv je bil pri starših učencev 2. razredov, najslabši pa pri 9. razredih. 
Ugotavljamo, da je informiranost učencev s spremembami v šoli precej slaba navkljub 
sprotnemu obveščanju o vseh spremembah, novostih, nadomeščanjih,… na spletni strani šole, 
zato je ravnateljica pozvala starše, naj probajo svoje otroke navajat na branje spletne strani šole 
vsakodnevno (vsaj za morebitne spremembe urnika). 
 
 

AD 5) 
 
Pritožbeni komisiji bo 20. 6. 2018 potekel štiriletni mandat, zato je potrebno imenovat dva nova 
člana s strani staršev . Ravnateljica je pojasnila, da je v komisiji 10 članov, za posamezen primer 
se pa skliče le 5 članov.  
Sklep št. 2: S strani Sveta staršev sta novi predstavnici za pritožbeno komisijo ga. Lejla Zadel 
(2. b) in ga. Petra Šolar Bavdaž (4.b) za mandat štirih let. 
Nove člane pritožbene komisije potrdi Svet šole. 

 
AD 6) 

 
 

 Starši želijo čim več predavanj in ozaveščanja o varni uporabi interneta, mobitelov,.. 
 V prvi triadi se soočajo s ponavljanjem pojava uši. Starši ugotavljajo, da nekateri izmed 

staršev ne poskrbijo v zadostni meri za odpravo le teh. Obvestilo o ukrepih ob pojavu uši 
bomo zato ponovno dali na spletno stran šole.  

 Protokol pri odhodu na ekskurzije: podana je bila pritožba s strani enega od staršev, 
katerega otrok je zamudil zbor. 



Ravnateljica je pojasnila okoliščine dogodka in prosila, da v kolikor starši vidijo, da 
zamujajo dogovorjeno uro zbora, naj otroka ne spustijo zgolj iz avta in ga prepustijo svoji 
iznajdljivosti, pač pa skupaj poiščeta učiteljico, da je otrok res na pravem mestu in ne 
more zgrešiti svojih sošolcev in razredničarke. V kolikor se vseeno zgodi, da so učenci že 
odšli, naj podučijo svojega otroka, da se za pomoč obrne na tajništvo šole, ki bo poiskalo 
ustrezno rešitev zanj. 

 Starši se strinjajo, da je 15 min. za kosilo premalo časa (med 6. in 7. uro). Ravnateljica je 
pojasnila, da bi podaljšanje odmora bila težava za tiste, ki ne hodijo na kosilo, ker bi 
potem še več čakali. S tem bi se pa tudi zamaknili avtobusni prevozi. 

Sklep št. 3: Poizkusno bi v tem šolskem letu spustili na kosilo dve minuti pred koncem 6. 
ure tiste, ki imajo naprej še 7. uro, medtem ko bi se vse ostale zadržalo v razredu dodatne 
tri minute po zvonenju, ker imajo potem čas pojesti v miru. S tem bi se razbremenila vrsta 
v jedilnici. V prihodnjem šolskem letu pa naj se odmor med 6. in 7. uro podaljša iz 15 min. 
na 20 min. 
Ravnateljica je povedala, da se bodo o tem z učitelji pogovorili na pedagoški konferenci. 
 Šola obračunava enkrat letno  (v mesecu decembru) obrabnino za šolske omarice 1 EUR 

na učenca. S tem denarjem se popravi škoda, ki nastane med letom na omaricah.  
Sklep št. 4: Starši se strinjajo, da obrabnina 1 EUR letno na učenca ostane tudi v naprej. 
 Turistični avtobusi zasedajo avtobusno  postajo (nemalokrat celo parkirajo tam) na 

Mlinem, ki je namenjena redni avtobusni liniji in šolskim avtobusom. Starši želijo, da 
Občina Bled uredi za turistične avtobuse svoja parkirišča oz. se poskrbi, da imajo šolski 
avtobusi prednost pred turističnimi. 
Ravnateljica je obljubila, da bo glede tega poslala dopis na Občino. 

 Glede ure odhodov avtobusov na ekskurzije naj se pazi, da je prilagojena vozačem, da ne 
čakajo preveč (v primeru, da je odhod pred 8.20, ko morajo uporabit avtobus za 
preduro, da ujamejo čas odhoda). 

 Vzgojni opomini: starše zanima, če se jih še podeljuje in koliko je bilo letos izdanih. 
Ravnateljica je pojasnila, da so bili izdani trije, ter da je za njihovo izdajo potrebno 
upoštevat vse kriterije, postopnost ter težo kršitve. 

 Popravijo naj se vhodna vrata v TV za zunanje uporabnike (potrebuješ res moč, da jih 
odpreš; premočna vzmet). 

 Luči na hodniku pred 2. razredi moteče utripajo. 
 Objavi naj se nov vozi red – postaja Jermanka, ker je spremenjen vozni režim. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
 
 Zapisnikarica:                       Predsednica Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                             Jasmina Đorđević  


