
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

26. seje Sveta staršev, z dne 22. 6. 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 Alenka Branc 
Demšar, zapisnikarica Tatjana Urbančič. 
ODSOTNI: Damjan Golja (4. b), Danijela Ambrožič (3. e), Melita Mathewes (5. e), Maruša Cund 
(2. f), Barbara Strgar (5. f). 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Karmen Schindler (3. c), Polona Frelih (6. b), Tadeja Omovšek (9. b), 
Natalija Korošec (4. e), Nataša Drol Pelko (4. f). 
 

 
Dnevni red: 

1. Pregled realizacije 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 2016/17. 
3. Poročilo o delu v šolskem letu 2015/16 in informacije za šolsko leto 2016/17. 
4. Poročilo Aktiva svetov staršev zgornje Gorenjske. 
5. Razno. 

 
AD 1) 

 
Predsednik Sveta staršev, Gregor Jarkovič  (v nadaljevanju: predsednik SS), je pozdravil vse 
prisotne in pregledal sklepe prejšnjega zapisnika. 

- Za pojasnilo realizacije prvega sklepa glede sanacije sanitarij je prosil ravnateljico, ki 
je povedala, da smo na predlog gradbenega inženirja zamenjali sifone. Zagotovil ji je, 
da bo po menjavi in ob hkratni boljši higieni (pogostejšem splakovanju kotličkov, 
natančnejšem čiščenju sanitarij) veliko bolje in bi vzdržalo do sanacije šole. 
Ravnateljica meni, da se je stanje po posegu in upoštevanju navodil resnično 
izboljšalo. Pozvala je tudi starše, da podajo svoja mnenja in opažanja. V kolikor se bo 
izkazalo, da je bolje, se sklep št. 1 s prejšnje sej razume za realiziranega. 

- Cene učbenikov tudi v tem šolskem letu ostajajo približno enake kot v preteklem 
šolskem letu. 

- Prevozniku šolskih prevozov je bil poslan dopis. S svojimi zaposlenimi je sklical 
sestanek in ustno zagotovil ravnateljici, da se nedopustno vedenje voznika ne bo 
ponovilo. 

Predsednik SS je ugotovil, da so bili vsi sklepi prejšnje seje realizirani. Drugih pripomb na 
zapisnik ni bilo, zato so ga prisotni potrdili z dvigom rok. 
 
 
 
 
 



AD 2) 
 
Predsednik SS se je zahvali za glasovanje po elektronski pošti in predstavil izide glasovanja: 23 
za in 1 proti.  
K besedi se je priglasil Boštjan Poklukar, predstavnik staršev 8. razreda, in povedal, da se je 
glasovanja vzdržal, saj meni, da so delovni zvezki predragi (za primer je dal delovni zvezek 
zgledne učenke za GUM v 8. razredu, ki je na koncu šolskega leta skoraj neizpolnjen). Meni, da 
je v splošnem 100 evrov za delovne zvezke v posameznem razredu v tretji triadi občutno 
preveč, glede na zajamčeno plačo v Sloveniji.  
Ravnateljica je kot razlog za nekoliko višjo ceno gradiv tretje triade v primerjavi s prvo in drugo 
triado, navedla večje število predmetov. Zagotovila je, da bodo učitelji pri pouku uporabljali vse, 
kar bodo starši kupili. 
Starši so izpostavili tudi, da so razlike med šolami po Sloveniji pri stroških nakupa delovnih 
zvezkov ogromne: od 350 evrov do 900 evrov za vseh 9 let šolanja; na naši šoli pa nekaj čez 700 
evrov.  
Predstavnica staršev 8. razredov, Sergeja Pene Traven, je predlagala, da ravnateljica v maju 
prihodnje leto – pred izbiranjem gradiv za naslednje šolsko leto – pri zglednih učencih preveri, 
koliko se delovni zvezki uporabljajo. 
 
Sklep št. 1: Na korespondenčni seji o nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
posamezne razrede v šolskem letu 2016/17 je 23 članov dalo soglasje ZA, 1 član pa je glasoval 
PROTI. SS tako z večino glasov ZA daje soglasje in pozitivno mnenje k nabavi predlaganih 
gradiv. 
 
Sklep št. 2: Svet staršev predlaga, da vodstvo šole skupaj s strokovnimi aktivi ob koncu 
šolskega leta prouči uporabljenost delovnih zvezkov in na podlagi tega oceni smiselnost 
ponovne nabave za naslednje šolsko leto, da se tako izognemo nepotrebnim stroškom. 

 
 
 

AD 3) 
 
Poročilo o delu v šolskem letu 2015/16 je podala ravnateljica. Izpostavila je vidnejše projekte 
in področja preteklega šolskega leta ter hkrati podala nekaj načrtov za prihodnje šolsko leto. 
Dobra praksa: 

- projekt Zdrav življenjski slog obiskuje kar 49 % vseh učencev, 
- Fit pedagogika, je dobrodošlo dopolnilo v izobraževanju učiteljev, 
- shema šolskega sadja – zagotavlja dodatno brezplačno sadje in zelenjavo za učence.  

Načrti: 
- jeseni pristopiti k projektu Šola brez odpadkov, 
- angleški jezik v celotni prvi triadi, 
- na POŠ Ribno se je k neobveznemu izbirnemu premetu nemščini prijavilo manj otrok 

kot je predpisan normativ za izvajanje, zato skupine ne moremo oblikovati. 
Raznolikost dejavnosti bomo zagotavljali z interesnimi dejavnostmi. 

- jutranje varstvo ostane organizirano tako, kot je bilo v tem šolskem letu, 
- zaskrbljujoče je zmanjševanje števila oddelkov OPB s strani ministrstva, a zaenkrat s 

tem še ni večjih težav, 



- v prihodnjem šolskem letu ni predvidenih delovnih sobot, 
- z donirano barvo je načrtovano beljenje hodnikov na matični šoli; ravnateljica je 

povabila, da se lahko prebelijo tudi učilnice, posebej dobrodošla bi bila tudi pomoč 
staršev, 

- obnova do dveh učilnic , 
- število oddelkov se poveča za dva oddelka, 
- dodatni učitelj v OPB, dve učiteljici se vrneta s porodniškega dopusta, ena delavka pa 

na njem še ostaja. 
 

Dosežke učencev in šole kot celote na učnem področju in različnih tekmovanjih, rezultate 
NPZ v 6. in 9. razredu je predstavila pomočnica ravnateljice, Alenka Branc Demšar. 
 
 

AD 4) 
 

Predstavnica ASSZG, Katarina Jarc, je najprej povedala, da je nepričakovano odstopil predsednik 
Aktiva svetov staršev zgornje Gorenjske, zato ni uspela pridobiti primerjalnih skupnih nabavnih 
cen učbenikov, vendar pa je poudarila, da so kljub odstopu člani še vedno zelo aktivni in 
delavni. Med drugim so ugotavljali tudi povezavo med revščino in učnim uspehom. 
Pripombe staršev predstavnici ASSZG in predsedniku SS v zvezi z vodenjem so se nanašale na 
prekratke roke za glasovanje in študij gradiv pred sejo. Predsednik SS je ponovno predstavil 
naloge in pristojnosti predstavnikov oddelkov in predlagal, da za vsako glasovanje in vprašanje 
ne izvajajo anket med vsemi starši, saj da demokracija deluje prek izvoljenih predstavnikov.  
Roki pa da so kratki, ker so vezani na ostale procedure in obvezujoče roke, ki so predpisani s 
strani Ministrstva. 
 
 

AD 5) 
 
Ravnateljica je v 5. točki odgovarjala na vprašanja, ki jih je dobila po elektronski pošti: 

- Zakaj se na šoli ne izvaja Epi reading badge, ampak neka druga angleška bralna značka? 
Za pojasnilo je prosila aktiv učiteljev angleškega jezika, ki so povedali, da so se za 
drugačno obliko dela odločili prav zaradi zniževanja stroškov. Ravnateljica je pojasnila, 
da otroci-bralci niso v ničemer prikrajšanji, saj berejo knjižice iste zahtevnostne ravni kot 
ostali. Šoli pa se tako prihrani nekaj denarja, ker ne kupujejo vsako leto večje količine 
novih angleških knjižic. Staršem se je pojasnilo zdelo jasno in so se z načinom izvajanja 
angleške bralne značke strinjali. 

- Zakaj po novem pri vhodu v šolo dežura le en učenec in ne več dva, kot prej? 
Ravnateljica je pojasnila, da so bili učenci zaradi dežuranja prevečkrat odsotni od pouka. 
Vse naloge dežurnega prav tako kvalitetno lahko opravlja en učenec. 
 

Ob koncu je predstavnica staršev 7. razreda, Ana Antloga, opozorila na nedoslednost učiteljic 
pri izvajanju pravil v šoli v naravi. Teža je bila v tem, da je kar veliko učencev na tabor kljub 
prepovedi odneslo svoje mobilne telefone in jih več kot očitno uporabljalo, saj so se na 
družabnih omrežjih že v sredo pojavili posnetki različnih dejavnosti. Mama je prepričana, da so 
učiteljice za to kršitev vedele in se ji zdi nekorektno, da niso ukrepale, saj s tem rušijo avtoriteto 



sebi in staršem. Ravnateljica je povedala, da za to ni vedela in bo informacije preverila, se je pa 
strinjala, da to s strani učiteljev ni dopustno. 
 
Ob koncu se je predstavnik 8. razredov, Boštjan Poklukar, zahvalil ravnateljici za korektno 
vodenje šole, pozitivno naravnanost do staršev in upoštevanje predlogov, tudi kadar to ni 
enostavno. Podobne kvalitete je izpostavil pri predsedniku SS in se zahvali tudi njemu. Poudaril 
je, da tako konstruktivnega sodelovanja v SS še ni bilo, odkar je predstavnik, in je s tem zelo 
zadovoljen. Pohvali so se pridružili vsi prisotni in v znak strinjanja zaploskali. 
 
Po kratki razpravi o gradivu, ki ga je pred sejo poslala predstavnica ASSZG, (videoposnetki 
oddaje Tarča, prispevki v dnevnem časopisju …) na temo vloge staršev v šolah, pristojnosti sveta 
staršev in njihove moč v širšem socialnem kontekstu so predstavniki oblikovali sklep. 
 
Sklep št. 3: Svet staršev OŠ Bled daje pobudo Aktivu svetov staršev zgornje Gorenjske, da se v 
ZASSS oblikuje nacionalno pobudo ministrstvom, državnim zavodom in drugim ustanovam, 
da ponudijo večje število akcij, dnevov odprtih vrat ali subvencij pri posameznih dogodkih kot 
pomoč staršem in šolam pri izvedbi dni dejavnosti (po zgledu dobre prakse v akcij Šolar na 
smuči 2016). Enaka pobuda naj se oblikuje tudi za subvencije avtobusnih prevozov.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
 
 
 
 
 Zapisnikarica:                       Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                          Gregor Jarkovič, mag.  
 
 


