
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

3. seje Sveta staršev, z dne 19. 06. 2019, 
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, pomočnici ravnateljice Petra Tonejc in 
Helena Vojvoda, zapisnikarica Tatjana Urbančič. 
ODSOTNI: Boštjan Ploštajner (1.a), Igor Zonik (4.a), Meta Vodnjov (4.b), Alenka Hiti (7.a), Irena 
Kodeh (3.e), Urška Perko Ažman (4.e), Ksenija Urh (1.f), Karmen Sodja (4.f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Lidija Grilc (6.a), Kaja Mužan (5.e) 
 
 
Dnevni red: 

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

zvezkov in drugih učnih gradiv v šolskem letu 2019/20. 
3. Poročilo o šolskem delu v letu 2018/19 in smernice za novo šolsko leto. 
4. Seznanitev s spremembo pravil šolskega reda. 
5. Energetska sanacija, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava OŠ prof. dr. Josipa 

Plemlja Bled. 
6. Razno 

 
AD 1) 

 
Sklepov na prejšnji seji ni bilo. 
Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen. 
 
 

AD 2) 
 
Na korespondenčno sejo se je odzvalo 23 članov. Vseh 23 je glasovalo ZA in noben proti. Ostali 
niso glasovali.  
Ugotovljeno je bilo, da je s strani Sveta staršev pridobljeno soglasje za skupno nabavno ceno 
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole. 
Sklep št. 1: Svet staršev daje soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 
gradiv za posamezen razred oz. letnik šole za šolsko leto 2019/20. 
 
 

AD 3) 
 
Ravnateljica je povedala, da so bile realizirane vse dejavnosti, ki so bile načrtovane v LDN-ju za to 
šolsko leto.   



 Prednostna cilja, ki samo si jih zastavili za naslednja leta že kažeta napredek: otroci 
veliko več pozdravljajo, razlike je opazit tudi pri prehranjevanju (v jedilnici je veliko manj 
prerivanja). Pri učencih vzpodbujamo kritično mišljenje. 

 Uspešno smo izvedli vse načrtovane projekte. 
 Vzpodbujamo aktivne metode poučevanja. 
 Ravnateljica je opomnila starše, da je potrebno vrniti ključke od garderobnih omaric.  

Tisti, ki so jih izgubili in nimajo rezervnih, jih morajo naročiti v šoli še pred zaključkom 
šolskega leta. Strošek izdelave novega  ključa bo zaračunan  na položnici. 

Ocenjevalne konference so v teku, tako da je učni uspeh znan samo za devete razrede, ki so že 
zaključili s šolanjem. Staršem ga je predstavila pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc. Povedala 
je, da je bilo 14 učencev vsa leta odličnih, negativnih ocen po predmetih pa je bilo skupaj prav 
tako 14. 
Rezultate in uspehe, dosežene na tekmovanjih, pa je predstavila druga pomočnica ravnateljice 
ga. Helena Vojvoda. Učenci so uspešni in aktivni. 
Ravnateljica je v nadaljevanju predstavila smernice za novo šolsko leto:  

 na matični šoli bomo imeli 3 oddelke prvošolcev in tako bo drugo šolsko leto še en oddelek 
na šoli več kot sedaj. Na podružnici Ribno bo kombinacija 3. in 4. razreda (ostali so 
samostojni), na podružnici Bohinjska Bela pa bo 3. razred samostojen, ostali razredi pa v 
kombinaciji. 

 Imeli bomo nekaj razpisov za nove zaposlitve.  
 Z zastavljenimi cilji bomo nadaljevali tudi v novem šolskem letu.  
 Ponovno bomo podaljšali prvi odmor za malico, ker imajo učenci prve in druge triade 

premalo časa za malico. Odmor bo ponovno trajal 20 minut. Zaradi tega se bo celoten 
urnik premaknil za 5 minut, vključno z voznim redom avtobusov.  

 Predmetna stopnja bo malico jedla v razredih.  
 Prijavili smo se v projekt Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih. Vsi ostali projekti pa se 

izvajajo še naprej. 
Ravnateljica se je zahvalila staršem za konstruktivno sodelovanje. 
 

 
AD 4) 

 
Pravila šolskega reda: manjši popravek v prilogi B: zmanjšali smo število neopravičenih ur 
izostanke. 
Predstavnica staršev enega izmed oddelkov predmetne stopnje je zastavila vprašanje, kako 
se ukrepa v primeru motečega učenca v razredu, kateri moti celoten razred in je zaradi njega 
nato sankcioniran celoten razred. Pripomnila je, da se sobe za razmislek zanj ne koristi 
dosledno in se ga kljub motečemu vedenju pušča, na škodo vseh ostalih, v razredu. 
Ravnateljica bo preverila stanje in se o tem pogovorila z učitelji. 
 
 

 AD 5) 
 
Predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič je predstavil aktivnosti glede predvidene sanacije 
šole. Povedal je, da bodo stroški zanjo zelo visoki, zato bo potekala fazno. Kdaj točno se bo 
pričela, je pa trenutno težko povedat, ker same aktivnosti za projekt prenove še vedno 
potekajo. 



 
 

AD 6) 
 

 Neobveznega izbirnega predmeta NE za 7., 8. in 9. razrede ne bo zaradi premajhnega 
števila prijavljenih učencev. 

 Predstavnica staršev 2, f, ki je zaposlena v Linhartovi dvorani v Radovljici je navzočim 
staršem predstavila brezplačen program »Šola v kulturi« (ki ga izvaja zavod Bunker iz 
Ljubljane). V to se lahko vključijo učenci tretje triade (nekje med 15 do 20 otrok iz 
posamezne šole), ki potem preživijo tri dni (v času trajanja pouka – vključene tudi 
nočitve) v Ljubljani, ker se seznanjajo s kulturnimi prireditvami, kulturnimi ustanovami, 
morebitnimi koncerti,… Program se izvaja vodeno in je zaenkrat še povsem brezplačen. 

 Predstavnica staršev 5. a je pripomnila, da na spletni strani šole ne najde seznama 
potrebščin za prihodnje šolsko leto. 
 

 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19. uri. 
 
 
 Zapisnikarica:                       Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                             Gregor Jarkovič  


