
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

1. seje Sveta staršev, z dne 28. 9. 2016, 
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: Danijela Ambrožič (4.e), Marija Ferjan (5.e) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Katarina Jarc (8.c – prisotna namesntica), Nataša Drol Pelko (5. f). 
 

 
Ravnateljica je pozdravila vse prisotne in jih pozvala, da se predstavijo. 
Po predstavitvi je povedala, da je Svet staršev sestavljen iz 23 predstavnikov staršev matične 
šole, 5 POŠ Ribno in 5 POŠ Boh. Bela; skupaj Svet staršev sestavlja 33 predstavnikov staršev. 
 
Dnevni red: 

1. Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev. 
2. Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje ter potrditev zapisnika prejšnje seje. 
3. Seznanitev s Poslovnikom Sveta staršev. 
4. Poročilo o delu v preteklem šolskem letu in realizacija LDN za šolsko leto 2015/16. 
5. Predstavitev in obravnava LDN za šolsko leto 2016/17 in informacije ob novem 

šolskem letu. 
6. Predstavitev aktivnosti Aktiva svetov staršev zgornje Gorenjske. 
7. Razno 

Predlagani dnevi red je bil soglasno potrjen. 
 
 

AD 1) 
Ravnateljica je povedala, da se za vsako šolsko leto posebej voli predsednika in namestnika 
Sveta staršev. Volitve so lahko javne ali tajne. Prisotni so se odločili za javne volitve. 
Sklep št. 1.: Volitve so javne. 
 
Predlagana kandidata za predsednika sta g. Gregor Jarkovič in g. Boštjan Poklukar, ki sta se 
strinjala s kandidaturo.  
Sklep št. 2.: Predsednik Sveta šole za šolsko leto 2016/17 je g. Gregor Jarkovič, ki je bil 
izglasovan z 24 glasovi (soglasno). Za podpredsednika pa je bil soglasno izglasovan g. Boštjan 
Poklukar. 
 
 
 
 



 
AD 2) 

Predsednik Sveta šole g. Gregor Jarkovič (v nadaljevanju: predsednik SS) je pregledal sklepe 
prejšnje seje. Ugotovil je, da ni bil realiziran samo tretji sklep (da ZASSS da pobudo na ministrstva 
in drugim državnim ustanovam za subvencije pri izvedbi dni dejavnosti in avtobusne prevoze), 
ki pa se preloži na naslednjo sejo. Vsi ostali sklepi so bili realizirani. 
Zapisnik prejšnje seje je potrjen. 
 

AD 3) 
Predsednik SS je povedal, da je Poslovnik Sveta staršev objavljen na spletni strani šole, zato je 
samo na kratko seznanil predstavnike z obveznostmi, ki jih prinaša funkcija članstva v Svetu 
staršev, ter jih hkrati pozval, da si podrobneje pa sami preberejo iz omenjenega Poslovnika. 

 
AD 4) 

Poročilo o delu je predstavila ravnateljica ga. Nataša Ahačič. Gradivo (Poročilo o delu v preteklem 
šolskem letu in realizacija LDN) je bilo dosegljivo na spletni strani šole. Na kratko je predstavila 
celotno vsebino. Pripomb ni bilo. 
 

AD 5) 
Ravnateljica je povedala, da smo uspešno začeli šolsko leto. Novost je obvezen predmet v drugem 
in tretjem razredu - tuj jezik angleščina. Tuje jezike pokrivamo tudi preko interesnih dejavnosti in 
neobveznih izbirnih predmetov in so zato brezplačni. 
LDN za šolsko leto 2016/17 je bil objavljen na spletni strani šole kot gradivo za sejo. 
Pod točko 22 je nadstandard programa, ki ga potrdi Svet staršev.  
Sklep št. 3.: Nadstandard programa za šolsko leto 2016/17 je bil soglasno potrjen. 
 
Pripomba staršev na LDN: Matična šola je dotrajana. Največja težava so sanitarije, predvsem pri 
prvošolcih, saj je vonj (smrad) izredno moteč. Celovita sanacija kanalizacijskega sistema 
(sanitarij), je nujno potrebna.  
Ravnateljica je pojasnila, da je Občina (direktor OU g.Berčon Matjaž) zagotovil, da bo šola do leta 
2020 obnovljena, zato do večjih posegov v WC-jih ne bo prišlo.  
Starši so skeptični glede obljube, saj tudi, če bi do obnove res prišlo do leta 2020, je vseeno 
potrebno sanitarije ustrezno sanirati, ker so v zelo slabem stanju in takšna ne morejo ostati. Starši 
pravijo, da vonj kljub zamenjanim sifonom v WC-jih pri prvošolcih še vedno ostaja. 
Sklep št. 4: Vodstvo OŠ Bled o problematiki WC-jev obvesti ustanovitelja (Občino Bled). Ker 
problematika kljub določenimi, že izvedenimi posegi (menjava sifonov) ostaja (smrad), starši 
obveščamo ustanovitelja o nujnosti sanacije. Predlagamo, da se na podlagi strokovne ocene, 
pripravi in izvede ustrezno sanacija odvajanja vseh komunalnih vod (sanitarij) na OŠ Bled, ki bo 
predvsem higiensko uredila trenutno izjemno problematično stanje sanitarij.  
 

AD 6) 
Predsednik SS je povedal, da ker je ga. Katarina Jarc zbolela in ker ona zastopa predstavitev 
aktivnosti Aktiva svetov staršev zgornje Gorenjske, da se točka preloži na naslednjo sejo. 
 
 
 

AD 7) 



 Stroški nabave materiala za likovni pouk v prvem razredu (33€); ravnateljica je 
pojasnila: 
- tovrsten način nabave je glede na pretekle izkušnje in mnenje stroke najbolj 

optimalen in ekonomičen. Gre za dodaten angažma zaposlenih v OŠ Bled z 
namenom racionalizacije stroškov. V kolikor bi tovrstne pripomočke kupovali starši 
sami bi bilo občutno dražje.  

- vsi učenci imajo enako in ustrezno kvaliteto materiala. Držimo se smernic stroke 
(npr. ostre in kvalitetne škarje, ki so mnogo manj nevarne od cenenih, toplih), 

- učiteljice imajo na razpolago ustrezen material, ki ga varčno uporabljamo, vse 
izdelke iz navedenih materialov otroci prinesejo domov tekom leta, 

- cene potrebščin iz leta v leto minimalno variirajo, glede na sklep aktiva, ki letno 
določi potrebe po potrebščinah…. 

 Veliko število statusov športnikov/kulturnikov: izpostavljeno je bilo, da ima naša šola 
preveč statusov. Ravnateljica je povedala, da  se ob potrjevanju vlog za tovrstne statuse 
strogo držijo določil zakona in pravilnika.  Tudi sami se zavedajo, da je statusov veliko, 
ampak, če jim starši prinesejo vso dokumentacijo, ki jo potrdijo trenerji oziroma klubi, šoli 
ne ostane prav veliko, da bi lahko regulirala potrjevanje statusov. Šola ne more preverjati 
resničnosti podatkov. Imamo pa možnost odvzeti že podeljeni status, če pogoji prenehajo. 

 Dežurstvo ob vhodu – dežura en sam učenec, ki ga pa večinoma nikoli ni na svojem mestu, 
ker ima veliko različnih zadolžitev in tako ne sprejema (in vpisuje) obiskovalcev, ki pridejo 
v šolo. Ravnateljica je povedala, da v nalogah dežurnega ni samo, da sprejema goste, 
temveč tudi da pomaga zaposlenim, je solidaren, pomaga mlajšim učencem,… samo en 
učenec pa je zaradi zmanjšanja odsotnosti učencev od pouka.  

 Jutranje varstvo: potreba po njem bi bila tudi v drugem razredu. Ravnateljica je pojasnila, 
da Ministrstvo financira samo jutranje varstvo za prvošolce. Smo pa še vsako leto 
izjemoma kakšnega otroka do zapolnitve skupine še vedno vzeli v varstvo, ali pa vsaj 
pospremili v garderobe. Otroci naj bi se v drugem razredu počasi začeli osamosvajati, sami 
hoditi k pouku, na avtobus,…  Sredstev za dodatno jutranje varstvo nimamo. Plačljivega 
varstva pa starši v preteklosti niso bili pripravljeni sprejeti. 

 Pohvala spletni strani šole! 
 Delovni zvezki MA za 6. razred – zelo veliko jih je. Pomočnica ravnateljice je povedala, 

da so v letošnjem letu v šestih razredih novost samostojnih delovni zvezki in da bomo 
konec leta preverili, koliko so jih rešili in njihovo smiselnost. 

 Kakšno hrano jedo naši otroci – ali je lokalna in od kje jo kuhinja dobiva? Ga. Sergeja Pene 
Traven, ki je bila več let v skupini za prehrano, je pojasnila dejavnosti tekom večih let, ko 
so se ukvarjali s prehrano. Povedala je, da smo sledili trendom lokalne pridelave. 
Ustanovljena je bila tudi komisija za spremljanje prehrane otrok. Komisija se zavezuje, da 
bo do naslednje seje opravila pregled prehrane. 

 Zakaj voda v teh dneh ni pitna? Ravnateljica je pojasnila, da je prišlo do sanacije 
vodovodnih cevi. Obrazložitev je bila podana tudi na internetni strani šole.  

 Teden mobilnosti; spremljevalci niso poznali svoje vloge. Na otroke niso prenesli kakšen 
je pomen varnosti v prometu (fotografiranje jim je bilo pomembnejše od varnosti). Otroke 
bi bilo potrebno bolj opozarjati, kje je varno prečkati ceste, kako, kdaj….Ravnateljica se ni 
strinjala s tem, da bi učiteljica ne opravljala strokovno svoje naloge. Predsednik SS pa je 
poudaril še, da primarno vlogo pri vzgoji nosimo starši. 



 Plinohram na Bohinjski Beli – kdo je odločal o lokaciji? Ravnateljica je povedala, da je 
odločitev o tem prepustila vodji podružnične šole Boh. Bela. Starši so razočarani, ker so 
ob 30 m2 zemljišča (prostora), ki je bil namenjen igralom.  

 Varnost naših podružnic pred zapiranjem. Ravnateljica je povedala, da imamo na 
podružnicah vsako leto več otrok in da je ne skrbi, da bi nam katero od podružnic ukinili. 

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


