
Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

1. seje Sveta staršev, z dne 28. 09. 2020, 
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, pomočnica ravnateljice Petra Tonejc 
in zapisnikarica Tatjana Urbančič. 
ODSOTNI: Juš Gmajnar (2.a), Jelena Jan (5.c), Tijana Intihar 6.a), Aleksandra Žumer (9.b), Urša 
Žlindra (9.c), Maja Homec (3.e), Martina Mutter (3.f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Biserka Jaklovič (3.b) 
 
Ravnateljica je pozdravila vse prisotne in na kratko najprej pojasnila nekaj navodil glede uporabe 
aplikacije. Nato je pozvala vsakega predstavnika razreda posebej, da se je javil. 
Ob pričetku seje je bilo prisotnih 25 članov. Kasneje sta se seji pridružila še dva člana. 
Sklep št. 1) Mandati članov Sveta staršev za šolsko leto 2020/21 so ugotovljeni in potrjeni. 
 

AD 1) 
 
Ravnateljica je predlagala, da kandidate za predsednika in njegovega namestnika člani predlagajo 
preko zvočnika oz. lahko tudi preko klepeta.   
Predlagani so bili trije kandidati: Gregor Jarkovič, Alenka Hiti in Tanja Beravs Starc. Gregor 
Jarkovič in Alenka Hiti sta se s kandidaturo strinjala, Tanja Beravs Starc pa jo je zavrnila. 
Glasovanje je potekalo preko Mentimetra. Glasovalo je 25 članov, od katerih je Gregor Jarkovič 
dobil 22 glasov, Alenka Hiti pa 3 glasove. 
Sklep št. 2:  Predsednik Sveta staršev za šolsko leto 2020/21 je g. Gregor Jarkovič, namestnica 
predsednika pa je ga. Alenka Hiti. S tem je Svet staršev konstituiran. 
 

AD 2) 
 
Vodenje seje je ravnateljica predala predsedniku g.  Gregorju Jarkoviču, ki je prebral predlagani 
dnevni red: 
 

1. Konstituiranje Sveta staršev OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

• Ugotavljanje in potrditev mandatov članov Sveta staršev. 

• Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev. 

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje ter pregled in realizacija sklepov 

prejšnje seje. 
4. Realizacija letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20. 
5. Predstavitev in obravnava letnega delovnega načrta 2020/21 in potrditev 

nadstandarda za šolsko leto 2020/21. 
6. Razno 

Dnevni red je bil potrjen. 



AD 3) 
 
Predsednik g. Gregor Jarkovič je povedal, da na pretekli seji ni bilo sprejetih nobenih konkretnih 
sklepov. 
Sklep št. 3: Zapisnik prejšnje seje je bil potrjen. 
 

AD 4) 
 
Ravnateljica je predstavila realizacijo LDN za šolsko leto 2019/20. 
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani šole. Na realizacijo starši niso imeli pripomb. 
Gregorja Jarkoviča je zanimalo, kako je bilo z organizacijo šole v času Covid-a in kako je potekalo 
učenje. Ravnateljica je pojasnila, da smo že v prvem tednu vzpostavili povezave z učenci in starši. 
Nekateri učitelji  so se sporazumevali preko elektronske pošte, drugi preko e-učilnic oz. spletne 
strani. K sodelovanju k pouku so se odzvali vsi učenci (nekateri z veliko naše vzpodbude oz. 
pomoči).  Nekaterim učencem je bilo potrebno zagotoviti računalnike oz. opremo. Po vzpostavitvi 
Teamsov je delo potekalo še bolj gladko.   
 

AD 5) 
 
Tudi LDN za šolsko leto 2020/21 je bil objavljen na spletni strani šole.  
Ravnateljica ga je predstavila vsebinsko: 

• V tem šolskem letu je bilo kar nekaj kadrovskih sprememb (upokojitev dveh učiteljic 
in računovodkinje, odhod hišnika in knjižničarke, ter nekaj dodatnih novih učiteljev). 

• Ravnateljica je predstavila nadstandard programa po razredih in stroške izbirnih 
predmetov (s katerim so bili starši že seznanjeni po razredih na roditeljskem 
sestanku). 

Vprašanj ni bilo.  
Sklep št. 4: Nadstandard programa za šolsko leto 2020/21 je bil potrjen (24 glasov ZA). 
 

 AD 6) 
 
Predsednik g. Gregor Jarkovič je do seje prejel tri vprašanja, za katera je prosil  go. ravnateljico 
za odgovore: nošenje mask, financiranje nakupa mask za učence iz finančno šibkih družin iz 
šolskega sklada ter uporabe Atlasa pri pouku GEO. 

 Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je povedala, da se šola drži navodil države, ki so jasna.  V 
učilnicah  smo zagotovili, da so mize zadosti narazen, tako da so učenci med poukom 
lahko brez mask. Med odmori pa so maske obvezne. Učitelj mora imeti masko vedno, ko 
gre v bližino otrok. Prednost nošenja maske je tudi v tem, da kdor  jo nosi, mu ni 
potrebno iti v karanteno.  

 Pobuda za nakup mask za učence iz šolskega sklada: potrebno bi bilo razmisliti, koliko. 
Šola sredstev za nakup mask nima. Na zalogi imamo nekaj mask za tiste učence, ki 
pridejo v šolo brez nje.  

 Atlasov imamo na voljo po enega na klop za eno učilnico. Ker si jih učenci ne smejo med 
seboj izmenjavati (pouk brez njih pa ni mogoč), žal ni druge rešitve, kot da jih učenci 
prinašajo s seboj v šolo, lahko pa jih  med tednom puščajo v matični učilnici (ali 
garderobni omarici). Pri več otrocih iz ene družine gredo sorojenci Atlas iskat v učilnico, 
kjer ga hrani tisti, ki ga je prinesel v šolo. 



➢ Predstavnica 2. b razreda je povedala, da učenci letos nimajo garderobnih omaric, zato 
naj se jim zagotovi vsaj kljukice za oblačila in odlagalnike za dežnike. 

➢ Učenci 2. razreda, ki jim je bilo dodeljeno učenje na daljavo, še vedno niso prejeli 
karantenskih odločb, kar predstavlja staršem težavo, ko gre pri kakšnem otroku npr. za 
opravičilo za obvezne aktivnosti (terapije,..). Ravnateljica je povedala, da je šola 
obvestila vse starše o trajanju karantene.  
Starši so izrazili nezadovoljstvo nad odzivnostjo NIJZ, ker niti odgovarjajo ne na 
zastavljena vprašanja. Odločbe pa prihajajo z enomesečno zamudo. 

➢ Izvajanje interesnih dejavnosti s strani zunanjih izvajalcev: ravnateljica je pojasnila, da s 
tem pričnemo z mesecem oktobrom. 

➢ Parkirni režim pri šoli: predstavnica 6.c  je povedala, da se je stanje s parkirišči umirilo, 
odkar je pri pokopališču parkirna ura pokrita in je parkiranje tam brezplačno. Vseeno pa 
bi želela, da se poda pobuda, da je v območju parkiranja ob šoli le-to brezplačno vsaj 1 
do 2 uri. Takšen režim je že uveden pri zdravstvenem domu, medtem ko je pa pri šoli 
potrebno za vsak obisk plačat 1 eur parkirnine. G. Gregor Jarkovič je obljubil, da bo 
zadevo preveril. Odgovor bo predstavil na naslednji seji ali pa po elektronski pošti. 
Ravnateljica je povedala, da so bila v preteklosti parkirišča polna, ker so na šolskem 
parkirišču parkirali študenti. Skrbi jo, da v kolikor bo parkiranje brezplačno, da bodo 
ponovno začeli parkirati pri nas. 
Kot možno rešitev je predstavnica 3. razreda predlagala, da bi glede na to, da prvošolce 
starši vozijo v šolo, le ti prejeli ob potrdilu o vpisu v šolo tudi letno dovolilnico za 
parkiranje (vezano na eno šolsko leto). 
 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisnikarica:                       Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                             Gregor Jarkovič  


