
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

25. Sveta staršev z dne 23. 2. 2016 
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: Karmen Schindler (3. c), Katarina Erbežnik (6. a), Brigita Noč (6. c), Barbara Strgar (5. f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI:  Sergeja Pene Traven (8. c), Danijela Ambrožič (3. e), Maruša Cund (2. f), 
Nataša Drol Pelko (4. f) 
VABLJENI PREDSTAVNIK OBČINE BLED: Podžupan Občine Bled, g.Toni Mežan (prisoten samo pri prvi 
točki dnevnega reda) 
 

 
 
Predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič  (v nadaljevanju: predsednik SS)  je pozdravil vse prisotne. 
 
Dnevni red: 

1. Pojasnila glede aktivnosti v povezavi z energetsko sanacijo oz. obnovo šole (predstavnik 
Občine Bled). 

2. Šolski sklad, predstavitev delovanja in sredstva. 
3. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
4. Poročilo o delu OŠ Bled v preteklem obdobju. 
5. Ugotavljanje kakovosti šole: predstavitev ankete o izvajanju pouka. 
6. Predstavitev sprememb pravil Šolskega reda. 
7. Razno. 

 
AD 1) 

 
Podžupan Občine Bled g. Toni Mežan je predstavil aktivnosti v povezavi z energetsko sanacijo šole. Za 
uvod je povedal, da so se na Občini najprej lotili prenove vrtca,  ker je bil finančno lažje izvedljiv kot 
šola. Priznal je, da se zadnji dve leti na projektu sanacije šole zaradi financ res ni nič delalo, prioriteto 
so dali severni obvoznici Bleda.  
Za rekonstrukcijo šole bi potrebovali 6 MIO EUR, nova šola bi pa stala 5 MIO EUR (vendar se potem 
pojavi težava kam z učenci v času izgradnje). Realno bi se sanacija lahko začela poleti 2019. Investicija 
bi bila razdeljena na dve leti (2019/2020). 
G. Poklukar Boštjan je podžupanu izrekel kritiko, da bi v šolo kljub vsemu lahko nekaj vložili in da ni 
prav, da se je sploh dopustilo, da se je tako zanemarila, saj se vanjo praktično sploh več ne investira. 
Stavba je stara in dotrajana.  
Predsednika Sveta staršev g. Jarkoviča je zanimala resnost pristopa k sanaciji šole,  zato je vprašal 
podžupana, če so sredstva za izvedbo rezervirana in če se sprotno že varčuje za ta projekt, glede na 
dejstvo, da je do investicije še slaba 4 leta in da ima Občina Bled 9 MIO proračuna od katerega 
namenjajo le 2 MIO za vse investicije. Investicija za šolo pa je ocenjena na 6 MIO? 
G. Toni Mežan je pojasnil, da Občina ni tako zadolžena, kot jo prikazujejo. Najeli bodo kredit za sanacijo 
šole (realno je izvedljiv v višini med 3 in 4 MIO EUR). Sredstva bodo torej zagotovljena s kvoto 
zadolževanja in ne z varčevanjem. V letu 2017 se planira, da bodo plačani projekti, kar je cca. 5 % 
vrednosti celotne investicije. Nujne sanacije v šolo se pa seveda bodo izvajale. 



 
 
 
 

AD 2) 
 
Predsednik SS je povedal, da ima Šolski sklad narejeno finančno poročilo do konca leta 2015. Namen 
sklada je na eni strani blaženje socialne neenakosti kot na drugi strani omogočanje konkretnih 
nadstandardnih programov. Ker smo si bili člani sklada ob konstituiranju na prvi seji enotni, da je potrebno 
pridobiti več sredstev, smo se aktivno lotili načinov pridobivanja denarja. Ob tem smo uvedli kar nekaj 
novosti, kar je občutno povečalo zbrano vsoto denarja. Kot novost je bila uvedena donatorska iniciativa 
določenim blejskim podjetnikom, uvedeno je bilo zbiranje kartuš, organizacija deleža od dohodnine (prejeli 
smo 65 vlog); dohodnina se namenja preko društva Boljši svet), organizacija zbiranja tekstila (tekstilko; do 
sedaj je bilo zbranega 750 kg tekstila). Vse te aktivnosti so močno povečale prihodkovno stran.  
Glavni odhodki so bili predvsem nabava materiala za izdelavo izdelkov, ki so se prodajali na novoletnih 
stojnicah, nakup športnih dresov, znižana cena šolskih učbenikov, pomoč konkretnim otrokom (šola v 
naravi, kosila, malice)... 
 
Starše je zanimalo, glede na to, da nekatere občine namenjajo del sredstev tudi za sofinanciranje šol v 
naravi, kako je s tem v  naši občini. Ravnateljica je pojasnila, da tudi Občina Bled prispeva 3.000 EUR letno 
za vse šole v naravi; sredstva se potem razdelijo med vse učence pri znižanju stroškov le-teh. 
 
 

AD 3) 
 
Predsednik SS je prebral sklepe prejšnje seje. Vsi sklepi so bili realizirani in potrjeni. Pri naslednjih je bil 
podan komentar; 
 Višina vstopnine za Pustolovski park na Bledu;  ravnateljica se je za informacije obrnila izvajalca in 

tudi na Infrastrukturo, kjer so ji pojasnili, da o ceni odloča najemnik, zato je govorila tudi z njim in je 
povedal, da je za naše učence cena znižana za 5 EUR od normalne vstopnine. Po posvetu z 
učitelji in športnimi pedagogi smo se odločili, da bomo park še vedno izvajali.  
Se je pa ob tej priliki g. Poklukar Boštjan javno zahvalil direktorju Infrastrukture za podarjene karte 
za smučanje na Straži za vse učence šole. Pohvalo se prenese vodstvu Infrastrukture.  

 Na območju umirjenega prometa ob šoli je bilo občasno zaznati kršitve hitrosti. Predlagani so bili 
določeni ukrepi s postavitvijo analitičnih merilcev hitrosti. Ker pa teh tabel ni zadosti, kot tudi 
prometne kršitve v okolici šole niso kritične, so se odgovorni odločili, da zaenkrat ta tabla v tem 
območju ne bo postavljena. 

 
 

AD 4) 
 

Poročilo o delu v preteklem obdobju je predstavila pomočnica ravnateljice ga. Alenka Branc Demšar: 
ocene, dneve dejavnosti, šole v naravi, tekmovanja,… 
Ravnateljica je nato vse prisotne seznanila s spremembami:  
 za dneve dejavnosti sedaj malico zagotovi šola. 
 Prijavili smo se na razpis ob 150 letnici Jub-a in smo bili kot šola izbrani za donacijo zidnih barv. 

Prejeli smo cca 2.000 kg barve (ne zgolj bele, ampak v raznih barvah, ki so tudi pralne). S tem 
bomo prebarvali obe podružnici in del matične šole.  

 V POŠ Ribno bodo postavili ogledni čebelji panj. 



 Prijavili smo se tudi na tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava. Letošnji naslov naloge je Ne 
razjezimo blejskega kozoroga. Turistični krožek vabi vse na ogled njihove stojnice (1. 3. 2016 od 
15. do 18. ure v Mercator center na Primskovem (Kranj),  kjer bodo predstavili svojo nalogo. 

 Prijavili smo se na razpis (financirano iz evropskih sredstev) Zdrav življenjski slog 
 Prijavili smo se tudi na razpis (prav tako iz evropskih sredstev) Prva zaposlitev v VIZ za enega 

učitelja (pripravnika) razrednega pouka. 
 Projekt Fit4kid lepo poteka. 
 Neobvezni izbirni predmeti bodo v drugi in tretji triadi, angleščina pa bo že v prvi triadi.  

Ravnateljica je povedala še, da se že od začetka šolskega leta nikakor ne znebimo uši. Zato je prosila, da 
v kolikor starši pri svojem otroku opazijo uši, naj otroka obdržijo doma kakšen dan in jih zares odpravijo, 
preden otroka ponovno pošljejo v šolo.  
 
 

AD 5) 
 
Ravnateljica je predstavila rezultate spletnega vprašalnika o učenju.  
Ugotovitve: učimo se na različne načine, v sodobni šoli je učenec motiviran, znanje je vseživljenjsko. 
Učenci se učijo večinoma iz zvezkov in učbenikov. Želimo si, da bi več začeli uporabljati tudi podčrtavanje 
in druge vire, ter da jim motivacija ne bi bile samo ocene.  
 
 

AD 6) 
 
Komisija je pregledala pravila Šolskega reda (iz leta 2009) in jih dopolnila.  
Pomočnica ravnateljice je iz njega prebrala tiste dele, ki so spreminjali oz. dopolnjevali: 
 Uporaba mobilnih telefonov in druga IKT v stavbi šole ni dovoljena. 
 Računalniška učilnica: pravila glede uporabe računalnikov in pravila obnašanja v računalnici 
 Najdena oblačila, ki jih nihče ne prevzame do konca šolskega leta, se po tem terminu oddajo v 

dobrodelne namene. 
 Izbirni predmeti 
 Avtobusna postaja – pravila vedenja 
 Šolska prehrana 

Predloge mora potrditi Svet šole na svoji seji in začnejo veljati po potrditvi. 
 
G.Jarkovič je predlagal, da naj se ob odvzemu  nedovoljenega predmetna (npr.mobilnega telefona) izpolnil 
nekakšen obrazec, iz katerega bi bilo razvidno kdo je vzel telefon, zakaj, kdaj in kje, ter da bi se ob 
prevzemu potem starši morali podpisati pod tem. V kolikor bi telefona nihče ne prevzel do konca šolskega 
leta postane last zavoda. S predlogom so se strinjali vsi prisotni. 
 
 

AD 7) 
 
Predsednik SS je pred sejo prejel nekaj vprašanj na svoj elektronski naslov, katera je posredoval 
ravnateljici, da  je lahko ustrezno pripravila odgovore: 
 kako je v primeru, da bi kakšna šola v naravi ne bila izvedena (npr. zimska, če bi ne bilo kdaj 

snega): ravnateljica je pojasnila, da bi v tem primeru aktivnosti iz programa izvajali dnevno, 
premakniti celotno šolo v naravi v naslednje leto pa ni izvedljivo, ker imajo učenci v petem razredu 
že poletno šolo v naravi oz. bi se dogovorili z razredniki, kako bi aktivnosti nadoknadili. 

 Proslava ob kulturnem prazniku je bila zelo slabo obiskana. Ravnateljica je povedala, da smo 
učence o njej obvestili po šolskem radiu, obvestilo pa je bilo tudi na spletni šolski strani. Predlog, 



da bi vsakega starša posebej obveščali o vsem še preko elektronske pošte, pa je zavrnila, ker 
meni, da se dovolj trudimo z obveščanjem.  

 Starše tretjih razredov skrbi, kaj bo z oddelki, ki so sedaj trije, v prihodnjem šolskem letu, ker se je 
število otrok zmanjšalo. Ravnateljica je pojasnila, da zaenkrat trije oddelki ostajajo, da pa drži, da 
je standard za tri oddelke minimum 57 otrok in v kolikor bi število padlo na 56 ali manj, potem bi res 
razrede združili v dva oddelka.  

 V tem šolskem letu se je v članstvu Sveta staršev zgodilo, da je en starš predstavnik za dva 
razreda, kar je v nasprotju z pravilnikom o delovanju sveta. Ker je v tem šolskem letu samo še ena 
seja, tega ne bomo spreminjali, vendar pa v prihodnje to ni več dovoljeno. 

 Odprta ostaja problematika sanitarij na razredni stopnji.  
Sklep št. 1: Naredi se strokovna ocena stanja sanitarij (1. razredi) s strani strokovne službe 
(hišnik) in projektnega tima za obnovo šole. Ugotovitve se pošlje ustanovitelju v proučitev 
in morebitno sanacijo.  

 Aktiv svetov staršev Zgornje Gorenjske je zbiral podatke o cenah delovnih zvezkov po šolah. Na 
naši šoli cena delovnih zvezkov na učenca v vseh devetih letih šolanja pride 712,57 EUR, kar nas 
trenutno uvršča na drugo mesto po višini stroškov.  
Sklep št. 2: Tim, ki se ukvarja z učbeniškim skladom naj preveri razloge za cenejše učbenike 
in delovne zvezke na drugih šolah in po zmožnostih prilagodi lastno nabavo.   
Ravnateljica je ob tem povedala, da kar nekaj šol ni podalo omenjenega podatka, zato ni čisto 
merodajno, da smo tudi zares med najdražjimi šolami. Seveda pa se strinja, da se stremi k 
racionalni nabavi učbenikov, vendar naj ne bo edino merilo cena. 

 Avtobus iz postaje Rečica vsako jutro odhaja pred voznim redom; namesto odhoda ob 6.59 tako 
odpelje že okoli 6.55. Prav tako se starši pritožujejo, ker šofer občasno tudi prižge cigareto med 
vožnjo in med vožnjo uporablja mobilni telefon.  
Sklep št. 3: Šola naj v imenu staršev pošlje dopis ustanovitelju naj na navedene 
nepravilnosti opozori ponudnika prevozov. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.uri. 
 
 
 
 
 
 
 Zapisnikarica:                       Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                          Gregor Jarkovič, mag.  
 


