
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

24. Sveta staršev z dne 23. 9. 2015  
s pričetkom ob 18. uri v zbornici OŠ prof. dr. Josipa Plemlja  

 

 
PRISOTNI ČLANI SVETA STARŠEV: poimenski seznam prisotnih članov Sveta staršev z njihovimi podpisi 
je  na listi predstavnikov oddelčnih skupnosti in je priloga arhivskega izvoda zapisnika,  
PRISOTNI PREDSTAVNIKI ŠOLE: ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Alenka Branc 
Demšar, zapisnikarica Tatjana Urbančič 
ODSOTNI: Ana Antloga (7. a), Barbara Strgar (5. f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI:  Katarina Erbežnik (6. a), Danijela Ambrožič (3. e) 
 

 
Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je pozdravila vse prisotne. 
 
Dnevni red: 

1. Sestava Sveta staršev in volitve predsednika in namestnika Sveta staršev. 
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje ter pregled in realizacija sklepov prejšnje 

seje. 
3. Poročilo o delu v preteklem šolskem letu in realizacija LDN za šolsko leto 2014/15. 
4. Informacije ob začetku šolskega leta in predstavitev ter obravnava LDN za š. l. 2015/16. 
5. Razno: 

- poročilo o delu Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Bled, 
- imenovanje Upravnega odbora šolskega sklada oziroma podaljšanje mandata 

obstoječemu upravnemu odboru,  
- predstavitev dela Komisije za prehrano SS OŠ Bled, 
- volitve novih članov v Komisijo za prehrano SS OŠ Bled 
 

AD 1) 
 
Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je pozdravila vse prisotne starše, predstavnike oddelkov in predstavila 
novo sestavo Sveta staršev OŠ prof. dr. Josipa Plemlja v tekočem šolskem letu. S tem je bil Svet staršev 
konstituiran in je veljavno začel z zasedanjem na seji. 
 
Sklep št. 1: Svet staršev v šolskem letu 2015/16 sestavljajo starši, predstavniki oddelkov, ki so 
bili izvoljeni iz vsakega oddelka po en predstavnik in njegov namestnik.  
Svet staršev tako sestavlja 22 predstavnikov staršev iz matične šole, ter 5 staršev iz POŠ Ribno 
in 5 staršev iz POŠ Boh. Bela. Skupaj 32 staršev.  
Seznam članov s kontaktnimi podatki je objavljen na spletni strani šole.  
 
Ravnateljica je starše seznanila, da je konec šolskega leta 2014/15 potekel mandat predsedniku in 
podpredsednici Sveta staršev. Starši so predlagali za predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2015/16 
g. Gregorja Jarkoviča, za namestnico pa go. Tatjano Pintar. Z javnim glasovanjem sta bila soglasno 
izvoljena. 
Sklep št. 2: v šolskem letu 2015/16 je predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič, namestnica je  
ga. Tatjana Pintar. 
 

 
 



 
AD 2) 

 
Predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič (v nadaljevanju: predsednik SS) je prebral predlagani dnevni 
red. Znotraj točke »razno« predlaga obravnavo naslednjih točk: 
- poročilo o delu Šolskega sklada OŠ Bled (Jarkovič), 
- volitve predstavnikov staršev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Bled, 
- predstavitev dela Komisije za prehrano SS OŠ Bled (Sergeja P. Traven), 
- volitve novih članov v Komisijo za prehrano SS OŠ Bled.  
 
Drugih predlogov ni bilo, zato je bil predlagani dnevni red sprejet. 
Po pregledu zapisnika prejšnje seje je bilo ugotovljeno, da so bili vsi sklepi realizirani.  
Novi člani komisije za šolsko prehrano bodo izvoljeni pod predvideno točko.  
Sklep št. 3:  zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.  
 
 

AD 3) 
 
Ravnateljica je najprej predstavila svojo novo pomočnico go. Alenko Branc Demšar, ki bo nadomeščala 
porodniško odsotnost ge. Petre Tonejc.  
Nato je predstavila poročilo o delu in realizacijo LDN za šolsko leto 2014/15 (gradivo je bilo predhodno 
objavljeno na spletni strani šole). 
Učni uspeh je predstavila pomočnica ga. Alenka Branc Demšar. 
Pripomb in vprašanj ni bilo. 
 

AD 4) 
 

Ravnateljica je prisotne seznanila z informacijami ob začetku šolskega leta. Opozorila je na nekaj novosti: 
- v drugem razredu se bo letos prvič  izvajal  pouk angleškega jezika (neobvezni izbirni predmet); 
- v petem razredu se bo v tem šolskem letu šola v naravi začela v nedeljo (in zaključila v četrtek), 

ker so bili vsi ostali termini žal že zasedeni. Zaradi tega bodo potem učenci v petek prosti.  
Nato je po razredih predstavila stroške za nadstandardni program v šolskem letu 2015/2016. Stroški so bili 
predhodno na roditeljskih sestankih predstavljeni vsem staršem.    
Sklep št. 4: Svet staršev je soglasno potrdil nadstandardni program. 
 
Ga. Katarina Jarc je opozorila, da je bila na roditeljskem sestanku v 7. c razredu v okviru predvidenih 
športnih dejavnosti omenjena atletika (spomladi), ne pa kolesarjenje v oktobru, kot je razvidno iz LDN za 
tekoče leto. Predlagala je, da se učence oziroma njihove starše pravočasno opozori na to spremembo in 
na predvideni datum izvedbe kolesarskega športnega dne. Zanimalo jo je, kako bo šola ravnala v primeru, 
če kak učenec ali učenka nima (primerno opremljenega) kolesa. Predlagala je, naj v tem primeru šola 
ponudi oziroma organizira možnost brezplačne izposoje kolesa (glede na to, da si je na Bledu moč 
izposoditi kolo pri več ponudnikih). Vodstvo šole bo tovrstne težave, če se bodo pojavile, reševalo 
posamično in v skladno z ustaljeno prakso.  
 
G. Boštjan Poklukar je opozoril na visoke cene domačih ponudnikov storitev (primer: adrenalinski park na 
Bledu: 13 eur) – glede na to, da gre tudi za domače ponudnike v okolici Bleda, ki so v večini celo v 
posredni ali neposredni lasti Občine Bled (koncesije, ipd.), bi bilo prav, da so cene za blejske otroke 
ugodnejše. Zdi se mu nedopustno, da se na domačih otrocih poskuša služiti. 
Sklep št. 5: vodstvo šole naj pri določanju cen preko lokalnih ponudnikov storitev skuša doseči 

nižjo ceno, o dogovorjeni ceni naj se potem starše obvesti z obvestili na spletni strani šole.  



 
Starše moti, ker je na obvestilih za papirno akcijo, ki bo prihodnji teden, napisano, da otrok mora prinesti 20 
kg papirja. Ravnateljica je pojasnila, da sankcij, če otrok ne prinese toliko papirja ni. Dejstvo pa je, da je 
zbiralna akcija odpadnega papirja predvidena kot tehniški dan (v okviru EKO dneva), kar pomeni, da je 
obveza po 20 kg papirja nekakšna merilo za otroke (in ne starše), da se angažirajo pri zbiranju papirja ter 
da je končna količina odraz predvsem njihovega truda in doprinosa. Posledično gre zaslužek od 
odpadnega papirja v celoti v Šolski sklad.  

 
AD 5) 

 
 Starši so opozorili na neustreznost dela kolesarske steze (ob šoli pri zapornici), ki je ostala 

nedokončana. Ravnateljica je povedala, da investitor (Občina Bled) za to ve in da ima zagotovila, 
da bo to do konca meseca dokončano in urejeno. 
Del ceste od pokopališča do šole je v območju umirjenega prometa, kjer je omejitev 10 km/uro. Ga. 
Jarc je omenila, da starši opažajo, da nekateri vozniki kljub temu še vedno tudi po tem delu vozijo 
razmeroma hitro, zato predlaga, da vodstvo šole pozove Občino Bled, naj nekje na relaciji od 
odcepa s Seliške ceste proti šoli do pokritega postajališča šolskega avtobusa  postavi merilnik 
hitrosti, ki voznike opozarja na prekoračeno hitrost  (tabla »vi vozite« - za meritve hitrosti). 
Sklep št. 6: šola naj na SPV pošlje predlog za postavitev table »vi vozite« (v terminu, ko pač 
lahko) v območju umirjenega prometa pri šoli; ustreznost in smiselnost namestitve table naj 
oceni SPV; analizo dobljenih rezultatov meritev naj se v primeru meritev posreduje šoli v 
vednost.  
 

 Izpostavljena je bila tudi problematika vedenja otrok na avtobusni postaji in na hribčku ob njej. 
Ravnateljica je pojasnila, da so konkretno težavo rešili. Ne obstaja pa problematika, ki bi zahtevala 
posebno obravnavo.  

 Pri branju obvestil preko šolskega radia prihaja do težav, ker učenci, ki so v tistem času ravno pri uri 
športne vzgoje na šolskem igrišču, obvestila ne slišijo in posledično niso seznanjeni, npr. s 
spremembami urnika, odpadlimi dejavnostmi ali v konkretnem primeru odpovedjo izvedbe 
športnega dne. Poskrbeti je treba, da se učencem oziroma oddelkom, ki imajo v času branja 
obvestil pouk izveden izven šolske stavbe, naknadno sporoči vse, kar je bilo v obvestilu prebrano. 
Vodstvo OŠ bo upoštevalo pripombo.  

 Predsednik SS je na kratko seznanil vse prisotne člane na seji z obveznostmi, ki jih prinaša funkcija 
(po Poslovniku SS), ki so jo sprejeli: udeleževanje sej, posredovanje informacij ostalim staršem 
njihovega razreda na roditeljskih sestankih … 

 Članom Upravnega odbora Šolskega sklada bo 21. 10. 2015 potekel enoletni mandat. Predlaga se, 
da se Upravnemu odboru Šolskega sklada mandat podaljša. Član dosedanjega Upravnega odbora 
g. Jarkovič je podal poročilo o delovanju Šolskega sklada. Povedal je, da je upravni odbor tudi z 
donacijami skušal pridobiti nekaj dodatnih sredstev za Šolski sklad. Trenutno je v njem 5.567 EUR; 
od tega je bilo za skoraj 4.000 EUR sredstev iz donacij. Odhodkov je bilo za cca. 4.600 EUR: plačilo 
položnic za nekatere učence, nagrade najboljšemu razredu pri papirni akciji (nakup kino vstopnic za 
cel razred), nakup kap za prvošolčke, plačilo nadstandardnega programa nekaterim učencem, 
enkratne denarne pomoči …- skratka: sredstva se porabljajo za namene, zaradi katerih je bil sklad 
tudi ustanovljen. 
Sklep št. 7: Svet staršev je podaljšal mandat Upravnemu odboru Šolskega sklada v isti 
sestavi za eno leto, in sicer do 21. 10. 2016. 
  
Ga. Sergeja Pene Traven je prisotne najprej seznanila z osemletno zgodovino delovanja komisije 
za šolsko prehrano. Povedala je, da je naloga komisije predvsem sodelovanje s šolsko kuhinjo in 



kontrola šolske prehrane. Uvajalo naj bi se čim več lokalnih dobaviteljev hrane, kakovostni izdelki, 
čim manj konzervansov …  
Predsednik se je ge. Traven zahvalil za doprinos komisije in predlagal nove članice komisije.  
Sklep št. 8: člani SS OŠ Bled so potrdili, da Komisija za šolsko prehrano od 24. 09. 2015 
deluje v sestavi:  ga. Maruša Cund, ga. Simona Ferčej in ga. Tanja Beravs Starc.  
 

 Izpostavljena je bila problematika varstva otrok med poletnimi počitnicami: veliko staršev nima 
toliko dopusta, prav tako pa tudi ne nikogar, ki bi mu lahko izročili otroka v varstvo, za to jih zanima, 
če obstaja možnost, da bi pri tej problematiki Občina Bled s finančnimi sredstvi za stroške 
takšnega varstva pristopila k pomoči, šola pa bi potem to varstvo izvajala.  
Tovrstna varstva pri različnih komercialnih ponudnikih že obstajajo, brezplačno tovrstno varstvo pa 
je s strani Občine oziroma šole težko izvedljivo.  

 Ga. Jarc je člane SS opozorila, da se zaradi spremenjene spletne strani šole (na stari oziroma 
prejšnji spletni strani je bil zavihek oziroma rubrika  »Svet staršev« že na začetni strani) najde vse 
informacije v zvezi s sestavo in z delovanjem Sveta staršev, zapisniki, gradivi ter vabili  v rubriki O 
šoli/Organiziranost šole/Svet staršev. Vsa pomembna obvestila (vabila  in obvestila o sklicani seji 
SS, obvestilo o objavi novega zapisnika seje SS ipd.) pa so oziroma bodo objavljena tudi v rubriki 
Aktualno. Predlagala je tudi, da se za lažje dostopanje do informacij v zvezi z delovanjem SS 
povezava objavi tudi v rubriki Starši.   

 E-novice Zveze aktivov Svetov staršev Slovenije in druge aktualne informacije v zvezi z 
delovanjem regionalnega aktiva in zveze aktivov: ga. Katarina Jarc jih bo  tako kot prej sprotno 
posredovala Svetu staršev in njihovemu predsedniku, ta pa jih bo posredoval ravnateljici. 

 V zvezi z delovanjem Aktiva Svetov staršev Zgornje Gorenjske je ga. Jarc povedala, da primerjalne 
analize cen delovnih zvezkov za aktiv še nima, vseslovenska analiza, ki jo izdela ZASSS, pa bo 
posredovana v ASSZG predvidoma v decembru. Ga. Jarc je obljubila, da bo s primerjalno analizo 
takoj seznanila Svet staršev in vodstvo šole. 

 Starše je zanimalo, kako kaže sedaj z energetsko sanacijo šole. Ravnateljica je pojasnila, da nima 
nobenih informacij. 
Sklep št. 9: Vodstvo šole naj z dopisom prosi Občino za pojasnilo glede aktivnosti v 
povezavi z energetsko sanacijo oz. obnovo šole.  

 Ga. Katarina Jarc je za potrebe razprave v ASSZG in posledično ZASSS člane Sveta staršev 
povprašala, kakšno je njihovo stališče do morebitne ponovne uvedbe plačevanja obrabnine za 
učbenike iz učbeniškega sklada in do morebitne  pobude s strani aktiva, da se pristojnemu 
ministrstvu predlaga, naj veže veljavnost učbenika na veljavnost učnega načrta. Člani Sveta 
staršev so bili proti dodatni finančni  obremenitvi staršev. 
Sklep št. 10: Svet staršev je proti kakršni koli dodatni finančni obremenitvi staršev. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.10. 
 
 
Zapisnikarica:                    Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                          Gregor Jarkovič 
 


