
Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

2. seje Sveta staršev, z dne 17. 02. 2021, 
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, pomočnici ravnateljice Petra Tonejc in 
Helena Vojvoda ter zapisnikarica Tatjana Urbančič. 
ODSOTNI: Monika Prešeren (1.b), Špela Koren (5.a), Tijana Intihar (6.a), Nadja Vidic (6.c), Špela 
Pipan (8.a), Urša Žlindra (9.c), Irena Kodeh (5.e). 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Boštjan Ploštajner (3.a), Martina Mutter (3.f) 
TEHNIČNA POMOČ:  Petra Dermota 
 
Ob pričetku seje je bilo prisotnih 26 članov. Kasneje sta se seji pridružil še en član. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet: 

1. Pregled in realizacija sprejetih sklepov ter potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Imenovanje predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. 
3. Poročilo o delu in sprotne informacije. 
4. Poročilo šolskega sklada. 
5. Razno. 

 
AD 1) 

 
Na prejšnji seji ni bilo sprejetih nobenih sklepov, ki bi se prenašali v to sejo. 
Sklep št. 1.): Zapisnik 1. seje je potrjen. 
 

AD 2) 
 
Predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič je povedal, da je predstavnikom staršev v Svetu šole 
potekel mandat. Predlagani so bili trije kandidati, kateri so tudi že vsi podali pisno soglasje h 
kandidaturi. Novih predlogov na seji ni bilo. 
Nato je ravnateljica ga. Nataša Ahačič pojasnila potek glasovanje: glasovalo se je tajno preko 
ankete. Izbrati je bilo potrebno tri kandidate in ker so bili na voljo samo trije, se je glasovalo za 
vse tri. Glasovalo je 26 članov, en član ni oddal svojega glasu (ankete).  
Sklep št. 2):  Predlagane kandidatke: Petra Šolar Bavdaž, Adriana Kar in Marjeta Vodnjov, so 
bile izvoljene kot predstavnice staršev v Svet šole za mandatno obdobje od 7. 3. 2021 do 7. 3. 
2025. 

 
AD 3) 

 
Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je povedla, da smo že v začetku leta 2020 imeli veliko obolelih za 
gripo. Temu je sledil prvi val epidemije za Covid-19. Tako smo 16. 3. 2020 prešli na šolanje na 
daljavo. Epidemija je trajala dlje, kot je bilo sprva pričakovano, zato je bilo potrebnega veliko 



prilagajanja in učenja novih učnih pristopov. Nekatere dejavnosti so bile nekoliko okrnjene, pa 
vendar smo šolsko leto uspešno zaključili. 
Po vrnitvi v šolo se je jeseni epidemija ponovila. V drugem valu epidemije so učenci imeli precej 
dlje pouk na daljavo, vendar smo bili tokrat na to dosti bolje pripravljeni, kot v spomladanskem 
obdobju. Delo je potekalo dosti bolje in tudi bolj umirjeno. Za učitelje je bil nov način dela 
naporen, saj so poleg svojega rednega dela morali poskrbeti tudi doma za svoje otroke. Opazili 
smo, da je motivacija učencem po novem letu padla.  
Tehnični kader je bil v večini časa na čakanju na delo doma, opravljala so se najnujnejša dela. 
 
Poročilo o šolskem delu je predstavila pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc: 

✓ S poukom smo pričeli 1. septembra in je potekal po modelu B. 19. 10. 2020 se je za učence 
6. – 9. razredov začel pouk na daljavo (ki je trajal vse do 12. 2. 2021). Njim so 9. 11. 2020 
sledili še učenci od 1. – 5. razredov (ki so imeli pouk na daljavo: 1. – 3. razredi do 25. 
1.2020 in 4. – 5. razredi do 12. 2. 2020). 

✓ Tekom šolanja na daljavo se je spremenil šolski koledar. Jesenske počitnice so bile 
podaljšane za en teden. 

✓ V tem šolskem letu bo samo eno ocenjevalno obdobje z zmanjšanim številom ocen pri 
posameznih predmetih. 

✓ S tekmovanji smo v septembru in oktobru začeli, vendar pa nobeno tekmovanje še ni 
zaključeno. 

✓ Izvedli smo šole v naravi za 7. razrede (2 oddelka), 6. razrede (Debeli Rtič: nadomeščena 
šola v naravi za 5. razrede, ki jim je v lanskem šolskem letu zaradi epidemije odpadla) in v 
3. razredih plavalni tečaj (prav tako prenešen iz lanskega šolskega leta). Za 4. razrede naj 
bi se zimska šola v naravi izvedla v mesecu marcu. 

✓ Nekatere dneve dejavnosti smo izvedli na daljavo. 
✓ V mesecu decembru so učenci vsak večer lahko poslušali pravljice za lahko noč, ki jim jih 

je bral naš učitelj g. Primož Mirtič Dolenec. 
Starši so izrazili željo, da v kolikor bi zimska šola v naravi za 4. razrede odpadla, ali bi lahko potem 
namesto tega šli v Sočo ali kam drugam, ker jim je lani odpadlo tudi to. Ravnateljica je obljubila, 
da bomo preverili za razpoložljivimi kapacitetami za šolo v naravi in jo organizirali za četrtošolce, 
če nam bodo razmere dopuščale. 
Pomočnica ravnateljice ga. Helena Vojvoda je poročala o samoevalvaciji: 
Zanimalo nas je šolanje na daljavo in sicer: tehnična opremljenost, uporaba spletnih orodij, 
obremenitve, samostojnost učencev, najpogostejše težave, število videokonferenc, razpored 
dela in sodelovanje z učitelji. 

✓ Izvedli smo vprašalnike za učence, starše in učitelje.  
✓ Iz prejetih odgovorov je bila tehnična opremljenost ocenjena z zelo zadovoljno.   
✓ Za učenje so bila uporabljena naslednja spletna orodja: spletne učilnice,  MS Teamsi in 

šolska spletna stran – za 1. triado – večina se v teh orodjih dobro znajde. 
✓ Obremenitve otrok in staršev so bile ocenjene kot normalne.  
✓ Samostojnost pri delu je bila v višjih razredih dobra, nižji razredi so pa doma potrebovali 

več pomoči staršev.  
✓ Opaziti je bilo tudi upad motiviranosti za delo pri učencih. 
✓ Število videokonferenc je bilo ocenjeno kot ravno prav. 
✓ Razpored dela: večina učencev je delo opravilo v dopoldanskem času. 
✓ Tako učenci kot starši so sodelovanje z učitelji v veliki večini ocenili kot dobro ozirom zelo 

dobro. 



✓ Na nižji stopnji so si vsi učenci želeli čim prej vrniti nazaj v šolo.  
✓ Glavna ugotovitev  vseh skupaj  pa je - Zavedamo se, da šolanje na daljavo ne more 

nadomestiti tistega pravega učenja, druženja, stikov,… 
 
Starši so zelo pohvalili delo učiteljev in ves njihov vloženi trud. Dodatno so izpostavili delo učiteljic 
prvih razredov, ge. Dabič, ge. Sebanc in g. Mirtič Doleneca. 
 

AD 4) 
 
Predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič je predstavil finančno poročilo šolskega sklada. 
Povedal je, da je sklad zagotavlja finančno vzpodbudo za nadstandardni program šole in finančno 
podporo učencem s slabšimi materialnimi zmožnostmi. 
V začetku leta 2020 je bilo tako v šolskem skladu skoraj 11.000 eur sredstev, ki pa so se trošila v 
okrnjenem obsegu zaradi razmer v državi (epidemija):  

➢ Prihodki: 5.664 eur.  
➢ Odhodki: šola v naravi v Sorici (4. razredi) in Debeli Rtič (6. razredi), 150 eur za pomoč 

socialno ogroženim učencem, nakup kap za prvošolčke, nakup kinestetičnih miz (7.300 
eur), ki so se zelo dobro obnesle, .. Vse skupaj je bilo za 9.900 eur odhodkov. 

➢ V leto 2021 se prenese 6.700 eur sredstev. 
 

AD 5) 
 

 Avtobusni prevozi iz Bohinjske Bele: učenci se vozijo v stoje v kombiju (fotografija 
tega kroži po socialnih omrežjih). Na problematiko je potrebno opozoriti Občino Bled. 
Ravnateljica je pojasnila, da je prevoznik dobil navodila glede prevozov skladno z 
veljavnimi ukrepi. O omenjeni problematiki smo že obvestili Občino Bled. Izvajalec 
prevozov je zagotovil, da bo iz Bohinjske Bele vozil večji avtobus. 

 Pohvaljena je bila izposoja tekaške opreme. 
 Ravnateljica je povedala, da konec šolskega leta 2020/21 poteče pogodba s Sovito 

(šolska prehrana).  Ponovno nameravamo dati javni razpis za 3 leta. Pohvalila je 
dobro sodelovanje Sovite z nami. G. Gregor Jarkovič je dodal, da naj predlog razpisa 
pripravimo po smernicah zdrave prehrane in ob upoštevanju raznih dijetnih 
jedilnikov. 

 Izpostavljeno je bilo, da so nekatere šole v času šolanja na daljavo omogočile kosilo za 
domov vsem učencem šole. Če se še enkrat zgodi zaprtje šol, v razmislek, če bi tudi naša 
šola lahko izvajala kosila za domov. 
Ravnateljica pove, da smo nekaterim učencem omogočili kosila za domov. Prijavili so se 
samo 4 učenci in zato smo se dogovorili z vrtcem, da so kosila kuhali pri njih in jih tam 
tudi prevzeli, ker so pri nas šle delavke v kuhinji na čakanje. Bomo pa premislili  o 
predlagani možnosti. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
 
Zapisnikarica:                       Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                             Gregor Jarkovič 


