
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

22. Sveta staršev z dne 09. 03. 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 Petra Tonejc, 
zapisnikarica Tatjana Urbančič 
ODSOTNI: Boštjan Bajželj (3.b), Boštjan Poklukar (7.b), Sergeja Pene Traven (7.c), Bernarda Bratuž 
Rimahazi (9.b), Monika Brezovec (1.e), Andrej Jalen (4.e), Nataša Drol Pelko (3.f), Martina Podlipnik 
Prešeren (5. f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Tatjana Pintar (4.b), Nina Pretnar (2.f) 
 

 
Ga. Katarina Jarc je pozdravila vse prisotne  in povedala, da bo v času trenutne zadržanosti predsednika 
Sveta staršev g. Gregorja Jarkoviča nekoliko spremenjen vrstni red dnevnega reda (zamenjata se prva in 
druga točka), nato pa bo sejo naprej vodil g. Jarkovič. 
Sklep št. 1): Spremeni se predlagani vrstni red dnevnega reda, seja se začne v odsotnosti g. 
Gregorja Jarkoviča. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje  
2. Sprotne informacije  
3. Poročilo o delu v preteklem obdobju 
4. Ugotavljanje kakovosti: predstavitev anketnega vprašalnika (šole v naravi) 
5. Poročilo šolskega sklada 
6. Predstavitev aktivnosti Aktiva svetov staršev 
7. Razno 

 
Dnevni red v spremenjenem vrstnem redu  je bil soglasno sprejet.  
 
 

AD 1) 
 

Sprotne informacije je predstavila ravnateljica ga. Nataša Ahačič: 
 omogočili smo odjavo obroka do 13. ure za tiste otroke, ki iz šole odidejo tisti dan tekom dneva 

zaradi bolezni. 
 Občina Bled je dobila uporabno dovoljenje za športni park, prevzem pa še ni bil izvršen. 

Organizirali bomo uradno otvoritev parka – v dopoldanskem času. 
 Prijavili smo se na razpis za uvajanje drugega tujega jezika v druge razrede, v šolskem letu 

2016/17 začnejo drugi tuj jezik v 2. razredih izvajati vse šole. 
 Za leto 2015 smo dobili s strani ministrstva plačane interesne dejavnosti in učno pomoč v 

enakem obsegu kot do sedaj.  
 Nadaljujemo z izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov; učenec lahko le teh izbere v obsegu 

največ dve uri tedensko. 
 Skozi celo leto izvajamo določene vsebine, ki so bile potrjene v LDN; ker so nekatere vsebine 

povezane tudi s stroški za starše, potrebujemo za izvajanje le teh soglasje Sveta staršev. 
Ravnateljica je predstavila dneve dejavnosti in izbirne predmete, kjer se izvajajo plačljive 



dejavnosti za šolsko leto 2014/15 (priloga 1). Starši niso imeli pripomb. Strinjali so se z 
izvajanjem nadstandardnih  vsebin obveznega programa in soglašajo z izvajanjem 
nadstandarda (iz priloge 1) za šolsko leto 2014/15. 
Za prihodnje šolsko leto bomo staršem predstavili predvidene stroške na zaključnem 
roditeljskem sestanku.  
Ga. Katarina Jarc je ob tem predstavila še skupne stroške po razredih (za primerjavo) za OŠ 
Lesce (podatke je dobila na aktivu svetov staršev gorenjske).  
Sklep št. 2):  Starši so soglasno potrdili izvajanje nadstandarda za dneve dejavnosti in 
izbirne predmete predstavljene v prilogi 1 za šolsko leto 2014/15.  

 Ga. Katarina Jarc je opozorila starše, da marsikateri pet do šest letni otrok še ni sposoben 
učenja tujega jezika in da apelira na vodstvo šole, da bi na to opozorili na uvodnem roditeljskem 
sestanku za bodoče prvošolčke, da se na to starše opozori, da naj razmislijo preden vpišejo 
otroka v brezplačne izbirne vsebine angleščine, ker otrok potem to mora obiskovat do konca 
šolskega leta. 
Sklep št. 3: Svet staršev želi, da vodstvo šole na uvodnem roditeljskem sestanku opozori 
starše na problematiko dojemanja tujega jezika pri prvošolcu. 

 
 

AD 2) 
 

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje: predsednik g. Gregor Jarkovič je prebral vse sklepe prejšnje 
seje – vsi sklepi so bili realizirani. Odprta ostaja edino problematika v zvezi s športnim parkom. Glede tega 
je povedal, da je Občina dobila uporabno dovoljenje za igrišča, tehnične pravilnosti pa niso bile 
odpravljene. Celotna zadeva je bila predana Računskemu sodišču RS v presojo ustreznosti vodenja 
projekta glede porabe javnih sredstev ob odkritju morebitnih nepravilnosti bodo obveščene tudi pristojne 
institucije. Še vedno se vztraja pri pridobitvi potrdila pristojnega ministrstva (MŠŠ), da se na spornem 
športnem parku lahko izvaja program športne vzgoje v celoti.  
 
Povedal je tudi, da  je bilo doseženo, da Občina prehode za pešce, ki so bili lahkomiselno izbrisani, 
postavlja nazaj. Ob tem je ga. Katarina Jarc opozorila prisotne na seji na zaporo ceste pri Mercatorju, ker bi 
bilo potrebno otroke usmerit na drug prehod (žal se ugotavlja, da tam še vedno čez cesto hodijo ne samo 
otroci, temveč tudi starši). 
Sklep št. 4: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen. 
 
 

AD 3) 
 

Poročilo o prvem ocenjevalnem obdobju je nato predstavila pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc.  
Vsebine iz LDN-ja smo večinoma realizirali. Zimska šola v naravi za 4. razrede je bila prestavljena zaradi 
vremenskih razmer. Ocenjujemo, da bomo do konca šolskega leta realizirali vse vsebine iz LDN-ja. 
 
 

AD 4) 
 

Ravnateljica je povedala, da vsako leto preverjamo kakovost šole. Letos smo preverjali zadovoljstvo s 
šolami v naravi. Med starši in učenci 2. in 3. triade smo izvedli anketo.  
Njena pomočnica je nato vsem prisotnim prestavila rezultate anket (4. – 9. razredi). Anonimni spletni 
vprašalnik so učenci reševali  v šoli v učilnici računalnice, starši pa so dobili povezavo do spletne strani po 
elektronski pošti. 4. a razred ankete ni izpolnjeval, ker so bili takrat v šoli v naravi.  
Nekaj rezultatov anket: 



 52 % sodelujočih staršev je bilo z šolo v naravi zelo zadovoljnih. 
 65 % staršem se je strošek šol v naravi zdel ustrezen. 
 87 % staršem je najpomembnejše otrokovo zadovoljstvo in nato še stik z naravo. 
 52% staršev bi podprlo šole v naravi, ki jih izvaja šola sama in 43 % bi izbralo šole v naravi v 

izvedbi CŠOD-jev, le 4% pa bi podprlo šolo v naravi v izvedbi druge organizacije. 
Rezultati spletne anketa bodo objavljeni na spletni strani šole pod rubriko aktualno.  
 
Ga. Jerca Šolar je najprej pohvalila izvedbo ankete. Opozorila je, da se premalo poslužujemo CŠOD-jev za 
šole v naravi. Bivanje v teh domovih je v povprečju cenejše za 30 – 40 EUR/učenca. Prav tako je potrebnih 
manj učiteljev za spremljevalce, ker je v domovih CŠOD tam zaposleni kader. Predlaga, da se vpelje šole v 
naravi v CŠOD-jih. Ponujajo veliko programov, učitelj ima pa še vedno možnost dopolnit program s svojo 
vsebino. Pri ŠN Pokljuka za 7. razrede prav tako vsebin ne izvajajo naši učitelji ampak zunanji ljudje 
(taborniki).  
Ravnateljica je nato odgovorila na nekaj dilem v zvezi z izvedbami šol v naravi. Povedala je, da naši učitelji 
menijo, da so naše ŠN zelo kvalitetne, zapolnjene čez cel dan z vsebinami, učitelji pa se tudi bolje 
spoznajo z učenci. CŠOD res sofinancira ministrstvo, del pa še vedno plačajo starši. V ŠN v 7. razredih 
izvajajo team building – učenci večino stvari delajo sami, zato se sklepajo nove prijateljske vezi. Biti morajo 
zelo samostojni in odgovorni, zato je to za učence res posebna izkušnja. Delajo v manjših skupinah, zato je 
tam 5 tabornikov in razrednik. Strinja se z ugotovitvijo, da so cene v CŠOD res nižje (izjema je zimska ŠN, 
ki je pri nas cenejša: naredila je primerjavo z CŠOD Cerkno, ki so poslali ponudbo). Poudarila je še, da je 
pri CŠOD problem tudi v tem, da ko šola dobi potrjen termin, ga je potrebno tudi koristit in se ga ne da 
spreminjat (kar pomeni, da če snega ni, je to že težava). Prav tako se vsako leto ne dobi termina in potem 
je potrebno iskat drugo lokacijo. 
Ga. Jerca Šolar je povedala, da so zimske ŠN na Voglu, v Planici in v Kr. Gori (kjer so povsod ČŠOD-ji)  
cenejše v primerjavi s ceno, ki jo je predstavila ravnateljica za Cerkno. 
G. Gregor Jarkovič se strinja, da se stremi k temu, da so ŠN kvalitetne in morebiti cenejše. Cene ŠN naj se 
predstavi eno leto prej, da bodo starši vedeli, kaj lahko v prihodnjem šolskem letu pričakujejo. 
Nato je še ga. Katarina Jarc predstavila nekaj različnih cen ŠN po drugih šolah (iz podatkov Aktiva svetov 
staršev). Povedala je tudi, da ima podatek, da so nekatere šole z izvedbo šol v naravi v CŠOD-jev 
zadovoljne, druge pa ne. 
Predstavniki staršev 6. razredov so povedali, da ne želijo, da se preizkuša novo ŠN zopet na njihovih 
otrocih, tako kot se je to zgodilo v 4. razredu s to generacijo, ko je šla v zimsko šolo v naravi samo na tek 
na smučeh. Tudi generacija pred tem (trenutni 7. razredi) je imela ŠN na Pokljuki z vsebino tek na smučeh, 
brez alpskega smučanja. Takrat ni bilo snega na smučišču, pa ŠN niso prestavili na drug termin. 
Sklep št. 5: Vodstvu OŠ Bled predlagamo, da od štirih šol v naravi, za naslednje šolsko leto,  
pripravi natančno  primerljivo ponudbo za eno šolo v naravi lastne izvedbe in CŠOD na drugi strani, 
ter se ju predstavi staršem.  
 
 

AD 5) 
 
Predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič je povedal, da se intenzivno dela na tem, da se sredstva 
šolskega sklada povečajo. Poročilo o delu pa bo objavljeno na spletni strani šole.  
 
 

AD 6) 
 
Ga. Katarina Jarc je povedala, da bo Aktiv svetov staršev zadnji torek v marcu v Radovljici izvedel seminar 
o šolskih skladih in da je zaželeno, da se ga udeleži iz vsake šole predsednik šolskega sklada in en 
predstavnik staršev, ki je v šolskem skladu. 



Sklep št. 6: Ga.Jarc vodstvu šole sporoči natančen datum seminarja, le-ta pa o tem obvesti vse 
člane šolskega sklada.  
 
Aktiv je imel v tem šolskem letu tri seje. Izvolili so tudi novo vodstvo, tako da ga. Katarina Jarc ni več 
predsednica; funkcijo je prevzel g. Robert Guštin. Novo zasedanje zveze aktivov staršev bodo imeli 31. 3. 
2015 v Radovljici, na katerem bodo izvedene tudi delavnice. 
Povedala je tudi, da se v okviru Aktiva zbirajo različne primerjalne cene po šolah v zvezi z: cenami 
prehrane (naša šola ima najdražja kosila), nabavnimi cenami delovnih zvezkov, šol v naravi (tu se šole 
razlikujejo tudi po številu le-teh: večina ima najmanj tri), kulturnih dni,… 
 
G. Gregor Jarkovič je pripomnil, da je potrebno Sodexo opozoriti na nekonkurenčnost cene kosil.  
Vse aktualne zadeve iz Aktiva svetov staršev naj se dajo v zavihek pod rubriko Svet staršev, na spletni 
strani šole. 
 

 
AD 7) 

 
 V prvih razredih starši niso zadovoljni s šolsko hrano. Predstavnici prvih razredov sta zato 

predlagali, da bi se mogoče za starše prvošolčkov izvedlo kakšno krajše predavanje v zvezi z 
šolsko prehrano. G. Gregor Jarkovič se je ponudil, da naj staršem, ki imajo kakršna koli vprašanja 
v zvezi s tem, posredujeta njegov elektronski naslov, da jim bo z veseljem odgovoril na vse dileme, 
ker je bilo okrog tega tu že toliko povedanega v vseh preteklih letih, da res ne bi še ta dan odpiral 
razprave na to temo. 

 Prav tako predstavnici prvih razredov zanima, kako bo z jutranjim varstvom prihodnje šolsko leto 
za letošnje prvošolčke. Ravnateljica je ponovno povedala, da jutranje varstvo financira ministrstvo 
samo za prve razrede, da pa bo preučila vsako prejeto utemeljeno prošnjo s strani staršev, ki bodo 
zaskrbljeni zaradi varstva otroka. Starši naj se s prošnjo torej obrnejo na vodstvo šole. 

 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:                    Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                          Gregor Jarkovič 


