
Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

3. seje Sveta staršev, z dne 22. 06. 2021, 
s pričetkom ob 18. uri, preko Microsotf Teams  

 
 
PRISOTNI ČLANI SVETA STARŠEV: poimenski seznam prisotnih članov Sveta staršev s podpisi (Glej 
prilogo arhivskega izvoda zapisnika.) 
PRISOTNI PREDSTAVNIKI ŠOLE: ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnici ravnateljice Petra Tonejc in 
Helena Vojvoda ter zapisnikarica Tatjana Urbančič. 
ODSOTNI: Monika Prešeren (1.b), Jelka Breznik (1.b), Tijana Intihar (6.a), Nadja Vidic (6.c), Alenka 
Hiti (9.a), Maja Homec (3,e), Anja Ažman (4.e), Irena Kodeh (5.e), Grega Orel (1.f), Martina Mutter 
(3.f). 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Juš Gmajnar (2,a), Špela Koren (5.a), Petra Mandič (6.b), Katja Stušek 
(7.b), Špela Pipan (8.a), Urša Žlindra (9.c), Urška Perko Ažman (1.e), Danjela Urh (2.e) 
 
Ob pričetku seje je bilo prisotnih 16 članov. Kasneje se je seji pridružil še en član. 
Predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič je predlagal, da se s sejo kljub nesklepčnosti 
nadaljuje. Prisotni so se s predlogom strinjali. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet: 

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

zvezkov in drugih učnih gradiv v šolskem letu 2021/22 
3. Pridobitev mnenja Sveta staršev o podrobnih kriterijih za dodelitev sredstev za 

subvencioniranje šole v naravi. 
4. Poročilo o šolskem delu v letu 2020/21 in smernice za novo šolsko leto. 
5. Informacije v zvezi s prenovo šole in telovadnice. 
6. Razno 

AD 1) 
 
Na prejšnji seji ni bilo sprejetih nobenih sklepov, ki bi se prenašali v to sejo. 
Zapisnik 1. seje je potrjen. 
 

AD 2) 
 
Svet staršev je preko korespondenčne seje, ki je potekala od 12.5.2021 do 25.5.2021, pridobil 
soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred 
oziroma letnik šole. 
Svet staršev je potrdil pridobljen ugotovitveni sklep iz dopisne seje, ki se glasi: Ugotavljam, da 
je s strani Sveta staršev OŠ Bled pridobljeno soglasje za skupno nabavno ceno delovnih 
zvezkov in drugih  iz dopisne seje glede cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. 
 
 
 
 



AD 3) 
 
Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je pojasnila, da ministrstvo, pristojno za šolstvo, zagotavlja 
sredstva iz državnega proračuna za subvencioniranje ŠN za učence, ki zaradi socialnega položaja 
ne zmorejo v celoti plačati prispevka za ŠN za 5. razrede.  
Predstavila je pogoje in kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje ŠN. 
Starši so predlagali, da se starše (ki so do tega upravičeni) še posebej pozove k oddaji vloge in se 
jim tudi pomaga pri izpolnjevanju le-te. Prav tako je bil podan tudi predlog, da se bi neplačevanje 
preživnine upoštevalo kot razlog za dodelitev subvencije (ob ustreznem dokazilu neplačevanja – 
vprašljiva je preverljivost).  
Svet staršev podaja pozitivno mnenje h kriterijem za dodelitev sredstev za subvencioniranje 
šole v naravi.  
 

AD 4) 
 
Ravnateljica je podala poročilo o delu v šolskem letu 2020/21: 
19.10.2020 so se v šoli izobraževali le še učenci od 1. do 5. razredov. 26.10.2020 so se vse šole 
zaprle. Jesenske počitnice so bile podaljšane za en teden, tako se je z 9.11.2020 pričelo 
izobraževanje na daljavo za celo šolo. 25.1.2021 so se v šolske klopi najprej vrnili učenci 1. do 3. 
razredov, pričelo pa se je tudi obvezno testiranje za vse zaposlene na šoli. 15.2.2021 so s poukom 
v šoli pričeli še 4. do 9. razredi.  
Ravnateljica je povedala, da je bilo šolsko leto težko in naporno. Slediti je potrebno nenehnemu 
spreminjanju navodil, priporočil, odlokov. Vsi zaposleni smo vložili ogromno truda v to, da smo 
šolsko leto uspešno zaključili. 
Pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc je predstavila učni uspeh ob koncu šolskega leta: 

• V 3. razredu en učenec ponavlja razred, v 6. razredu ena učenka, v 7. razredu dve učenki, 
v 8. razredu imata dva učenca popravne izpite, 9. razred pa so izdelali vsi učenci. Imeli 
smo kar 17 učencev devetega razreda, ki so vseh 7 let izdelali z odliko. 

• Rezultati NPZ:   6. razredi – SLJ      6,6 % nad slovenskim povprečjem 
                                                 MAT  8,5 %                    » 
                                                 TJA     13,6 %                  » 
                            9. razredi – SLJ      4,4 %                    » 
                                                 MAT   3,6 %                    » 
                                                 TJA     10 %                      » 

• Realizacija pouka: pri vseh predmetih smo dosegli najmanj 95 % realizacijo. 

• Dnevi dejavnosti: vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani, smo pa nekatere zaradi epidemije 
spremenili. 

• Šolske proslave so bile realizirane preko Microsoft Teamsov. 

• Šola v naravi za 7. razrede je bila realizirana, prav tako pa tudi plavalna šola v naravi za 6. 
razrede in plavalni tečaj za 3. razrede. 

Pomočnica ravnateljice ga. Helena Vojvoda je povedala, da smo osvojili veliko priznanj. Z 
doseženimi  rezultati je seznanila vse prisotne člane.  
Na tekmovanju za Logično pošast je ena učenka postala državna prvakinja.  
 
 
 
 



AD 5) 
 
Gregor Jarkovič je povedal, da je bil kot član projektne skupine za obnovo šole prisoten na 
zadnjem sestanku, kjer so predstavili več variant. Odločili so se za novogradnjo šole. Eden od 
predlogov je bil, da bi na mestu sedanje telovadnice (ki bi jo porušili) zgradili novo šolo, nato pa 
na mestu obstoječe šole zgradili novo telovadnico.  
Kakršne koli nove informacije pa bo z veseljem prenesel na seje Sveta staršev. 
 

AD 6) 
 

• Trije starši so opozorili na problematiko previsokih standardov oz. zahtev pri preverjanju 
znanja (glede na to, da je šolanje potekalo na daljavo). 

• Starše je zanimalo, zakaj nismo dovolili izvajati dodatnih dejavnosti na naši šoli (kot 
primer je bila navedena ritmična gimnastika, ki so jo na drugih šolah izvajali), 
Ravnateljica je pojasnila, da smo se držali priporočil in navodil, ki so bile takšna, da se 
zunanjim izvajalcem ne omogoča izvajanja interesnih dejavnosti. Dejavnosti so lahko 
izvajali le učitelji, ki so bili redno testirani oz. cepljeni. V prihodnjem šolskem letu 
načrtujemo normalno šolsko leto. Nameravamo izvajati vse dejavnosti, kako pa bo to 
septembra in vse mesece naprej, pa trenutno ne vemo. 

• Postavljeno je bilo vprašanje, če so rezultati NPZ izraženi v procentih. Petra Tonejc je 
povedala, da so rezultati v odstotkih. 

• Predlog s strani enega od staršev v razmislek, da bi šola lahko za pridobivanje sredstev 
za obnovo šole pridobivala tudi oddajanja parkirišča  in šolskih prostorov (v poletnih 
mesecih, ko je prazno) v najem. 

• Nerealiziranih šol v naravi ne moremo prestaviti v novo šolsko leto, ker dve šoli v naravi 
za en razred ne moremo izvesti. Prestavili smo samo plavalno šolo v naravi iz 5. v 6. 
razred. 

• Starši iz 5. c so prosili, če bi lahko pri sestavljanju 6. razredov pazili na uravnoteženost po 
spolu. Dinamika v razredu je zelo ženska, saj so v razredu le štirje fantje. Ga. Helena 
Vojvoda je pojasnila, da se razredi sestavljajo na podlagi sociogramov.  Bomo pa na to 
opozorili šolsko psihologinjo. 
 

 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
 
Zapisnikarica:                       Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                             Gregor Jarkovič 


