
Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

3. seje Sveta staršev, z dne 19. 6. 2017, 
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, 
zapisnikarica Tatjana Urbančič. 
ODSOTNI: Alenka Korošec (2.b), Jasmina Đorđević (3.a), Sergeja Pene Traven (9.c), Nina Pretnar 
(4.f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Lejla Zadel (1.b), Robert Mulej (4.c), Urška Perko Ažman (2.e), Mihael 
Smole (3.e), Marija Ferjan (5.e), Polona Grad (2.f), Nataša Drol Pelko (5.f)  

 
Dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sprejetih sklepov in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Potrditev sklepa dopisne seje v zvezi s soglasjem Sveta staršev k nabavni ceni 

delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv v šolskem letu 2017/18. 
3. Poročilo o delu v šolskem letu 2016/17. 
4. Informacije za šolsko leto 2017/18. 
5. Poročilo Aktiva svetov staršev zgornje Gorenjske. 
6. Razno. 

Predlagani dnevi red je bil potrjen. 
 

AD 1) 
 
Predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič je ugotovil, da so bili vsi sklepi prejšnje seje 
realizirani: 

 Vezano na tretji sklep zapisnika je povedal, da je bilo v kontaktih z Ministrstvom za 
šolstvo ugotovljeno, da se ZOFVI v delu, ki ureja dodeljevanje sredstev iz Šolskega 
sklada, spreminja.  Spreminja se v smeri, da bo v manjšem delu možno dodeljevanje tudi 
za socialne namene, kar sedaj brez dodatnih obdavčitev ni bilo možno.  Pobuda, da bi se 
kolesarski izpit opravljalo v četrtem in ne v petem razredu je zavrnjena, ker učitelji in 
ravnateljica ocenjujejo, da je njegovo opravljanje najbolj smiselno v mesecu septembru 
v petem razredu, ker se kolesarski izpit povezuje z učno snovjo in drugimi okoliščinami, 
ki so pomembne za kvalitetno opravljanje tovrstnega izpita. 

 Urejenost kolesarnice: smo jo uredili in pospravili, ter postavili še dodatnih 8 stojal za 
kolesa. 

 Vhodna vrata pri prvošolcih so popravljena. 
 Analiza uporabe delovnih zvezkov (v nadaljevanju DZ): od 1. – 5. razreda, ter pri GEO, 

MAT, SLO, FIZ so DZ izpolnjeni v celoti. Pri KE v 8. razredih v celoti, v  9. razredih pa 85 %, 
ker so nekatere naloge prezahtevne. Pri TJA v 6., 7. in 8. razredu so DZ v celoti izpolnjeni, 
prav tako pa so za 9. razred nekatere naloge prezahtevne, tako da so rešeni 90 %. Pri 



glasbi so DZ izpolnjeni od  85 %  do 100 %. To je edino učilo, ki ga uporabljajo pri pouku 
in sprotno snov zapisujejo direktno v njega.  
Pripomba staršev: v 7. razredu je za matematiko kar 5 DZ – štirje so rešeni, peti pa še 
prazen. Učiteljica naj bi naročila, da naj ga učenci rešujejo čez poletne počitnice. Starši 
so proti, da bi otroci čez poletje morali reševati naloge.  
Ravnateljica je še povedala, da meni, da je 85 % izpolnjen DZ dovolj, da je njegov nakup 
tudi upravičen. Učitelji dosegajo učne cilje, učenci pa dosegajo lepe rezultate. 
Predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič je povedal še, da je strokovno presojo o 
nakupu in uporabi DZ potrebno prepustiti učiteljem, vsekakor pa je prav, da starši 
opozarjajo stroko na določene anomalije in možne optimizacije pri nabavi.  

 Koš na igrišču POŠ Boh. Bela je še vedno pritrjen zgolj z enim vijakom (namesto s štirimi). 
Vodstvo šole to ponovno preveri.  

 Električni kabel v TV – urejeno. 
Sklep št. 1.: Zapisnik prejšnje seje je bil potrjen. 

 
 

AD 2) 
 
Dopisna seja je bila sklicana skladno s 15. členom Poslovnika sveta staršev in se opravi v obdobju 
od 31.5.2017 do 5. 6. 2017 do 9. ure. Potrditev sklepa se opravi na tej seji.  
Člani Sveta staršev so na dopisni seji, izvedeni po e-pošti, glasovali o podaji soglasja za skupne 
nabavne cene za posamezen razred OŠ prof. dr. Josipa Plemlja v šolskem letu 2017/2018 in sicer 
se je glasovalo o predlaganem sklepu; 
  
"Svet staršev daje soglasje  k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
posamezen razred OŠ prof. dr. Josipa Plemlja v šolskem letu 2017/2018«  
 
Za nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv v šolskem letu 2017/18 je preko dopisne 
seje glasovalo 29 članov – 27 jih je bilo za in 2 proti.  Cene so bile tako sprejete. 
 
Skladno s 5. točko 12. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur.L.RS št. 27/17) Svet 
staršev podaja soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
posamezen razred, in sicer: 

- za prvi razred:  30 EUR 
- za drugi razred:  46,10 EUR 
- za tretji razred:  64,50 EUR 
- za četrti razred:  69,50 EUR  +  izbirni predmeti  15,95 EUR 
- za peti razred:  46,80 EUR    +  izbirni predmeti  18,90 EUR 
- za šesti razred: 91,00 EUR     
- za sedmi razred:  91,00 EUR + izbirni predmeti  29,00 EUR 
- za osmi razred:  104,30 EUR + izbirni predmeti  32,40 EUR 
- za deveti razred: 101,90 EUR + izbirni predmeti 32,40 EUR 

Sklep št. 2.: Sklep se potrdi z enim glasom proti in ostalimi za. 
 
 
 
 



AD 3) 
 

Ravnateljica je podala poročilo o delu v šolskem letu 2016/17.  
Predstavila je projekte, ki še potekajo ali so bili izvedeni.  
Pomočnica ravnateljice pa je predstavila učni uspeh v 9. razredih. Pri petih predmetih so 
popravni izpiti, ki potekajo v tem tednu. Navedla je tudi vse dosežene rezultate na 
tekmovanjih, realizirani so bili vsi tabori, šole v naravi in dnevi dejavnosti. 
 
 

AD 4) 
 

 Ravnateljica je povedala, da projekt »Zdrav življenjski slog« poteče z 31. 8. 2017, vendar 
novega razpisa zaenkrat še ni. Če razpis bo, se bomo nanj prijavili. 

             Starši so zelo pohvalili delo ge. Ule Štibel, ki izvaja ta projekt: lepo delo z otroci, skrbi za      
             visoko motiviranost za obiskovanje tega projekta,.. 

 Večjih sprememb v novem šolskem letu ne  pričakujemo: novost so brezplačni učbeniki 
za 1. razred. 

 Bo pa nekaj kadrovskih sprememb: dve upokojitvi in ena porodniška.  
 V prvih razredih bo 71 otrok, od tega 55 na matični šoli (2 oddelka) in 7 v POŠ Ribno ter 

9 v POŠ Boh. Bela. Šolo  je zapustilo prav tako 71 učencev, tako da številčno ostaja enako 
število učencev.  

 Investicije: zarisane črte na tekalni stezi v športnem parku, nov peskovnik, nova igrala, 
prenovili bomo dve učilnici, v kuhinji smo zamenjali kotel z novim, jutri dobimo nov 
šolski avto, na obeh POŠ je nov pomivalni stroj, 5 novih vrat, izvajamo sprotno 
vzdrževanje, ….  

 
 

AD 5)  
 
Ga. Katarina Jarc je povedala, da Aktiv svetov staršev zgornje Gorenjske trenutno ne deluje, ker 
je predsednik odstopil.  
Dodala je še, da se to šolsko leto njej in ge. Ireni Kralj Arko izteče šolanje otroka na tej šoli, tako 
da bo potrebno dobiti nove predstavnike za njuno zamenjavo. 
 
 

AD 6) 
 

 Po elektronski pošti je prispelo vprašanje, kako je z možnostjo brezplačne popoldanske 
malice na naši šoli. Ga ravnateljica je povedala, da je preverila po vseh okoliških šolah in 
da so povsod plačljive. Ceno zanjo šola določa sama, ker je to dodatna ponudba, tako 
kot so kosila. Popoldanska malica bo tudi v prihodnje ostala plačljiva.  

 S strani vodstva šole in g.Jarkovič-a je bila podana informacija o aktivnostih v zvezi 
sanacije oziroma gradnji nove osnovne šole. Projektna dokumentacija oziroma idejna 
zasnova je izdelana, upoštevano je bilo večina pripomb strokovnega osebja šole. Ker v 
projektu sanacije niso upoštevali prenovo športne dvorane – telovadnice (ki je trenutno 
neustrezna z mnogih vidikov) je bil podan predlog, da je nujno, da se tudi telovadnica 
upošteva kot neločljiv del prenove šole in da naj se tudi vsa projekta dokumentacija 



pripravlja tako da je vključena prenova/gradnja nove telovadnice. Dopušča se možnost, 
da se zaradi dodatne finančne bremenitve prenova odvija fazno, ampak nikakor pa ne 
brez prenove telovadnice.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 19. uri. 
 
 
 
 
 
 Zapisnikarica:                       Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                              Gregor Jarkovič  
 

 


