
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

1. seje Sveta staršev, z dne 25. 9. 2018, 
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 Petra Tonejc, 
zapisnikarica Tatjana Urbančič. 
ODSOTNI: Valentina Kristan (2.b), Miha Avbelj (8.b), Urška Perko Ažman (4.e), Kaja Mužan (5.e), 
Ksenija Urh (1.f), 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Lea Dabič (3.a), Urša Žlindra (7.c), Aleksandra Žumer (9.a) 
 
 
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 realizacija sklepov prejšnje seje ter potrditev zapisnika prejšnje seje. 
4. Realizacija letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18. 
5. Predstavitev in obravnava letnega delovnega načrta 2018/19. 
6. Obravnava Pravil šolskega reda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled in obravnava 

spremembe 6. člena Pravil o šolski prehrani.  
7. Imenovanje nadomestnega predstavnika staršev v upravni odbor Šolskega sklada in 

podaljšanje mandata upravnemu odboru Šolskega sklada za dobo 4-ih let. 
8. Razno, pobude in predlogi staršev. 

 
AD 1) 

 
Ravnateljica je pozdravila vse prisotne in jih pozvala, da se predstavijo.  
Sklep št. 1: Mandati članov Sveta staršev za šolsko leto 2018/19 so ugotovljeni in potrjeni. 
Za predsednika in njegovega namestnika so bili predlagani naslednji člani: Gregor Jarkovič, 
Jasmina Đorđević, Igor Zonik in Barbara Pogačar. Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. 
 
Za predsednika je bil z večino glasov (21 članov) izvoljen g. Gregor Jarkovič, za njegovega 
namestnika pa so dobili : 15 glasov ga. Jasmina Đorđević, 3 glasove g. Igor Zonik in 6 glasov ga. 
Barbara Pogačar. 
Sklep št. 2: Predsednik Sveta staršev za š.l. 2018/19 je g. Gregor Jarkovič, njegova namestnica 
pa ga. Jasmina Đorđević.  S tem je Svet staršev konstituiran. 
 
 
 
 
 



AD 2) 
 
Vodenje seje je prevzel novo potrjeni predsednik g. Gregor Jarkovič, ki je najprej predstavil 
predlagani dnevi red, na katerega ni bilo pripomb, zato je bil potrjen.  
 

AD 3) 
 
G. Gregor Jarkovič je pregledal vse sklepe. Vsi so bili realizirani.  
Za pojasnilo 5. sklepa (neudeležba prve triade na Cankarjevem tekmovanju) je prosil ravnateljico. 
Povedala je, da je pri učiteljicah prve triade preverila, zakaj se v lanskem šolskem letu nismo 
udeležili Cankarjevega tekmovanja. Učiteljice so ji povedale, da je tema za 1. in 2. razrede 
prezahtevna (prebrati je potrebno veliko gradiva), zato so se strokovno odločile, da se v to ne 
bomo vključili. Za letošnje šolsko leto pa je za 3. razrede tema na tekmovanju zanimiva (dobra 
knjiga), zato bodo tretješolce prijavile za tekmovanje. Se pa odločajo sproti iz leta v leto, glede na 
temo knjige. 
Sklep št. 3: Zapisnik prejšnje seje je bil potrjen. 
 

 
AD 4) 

 
Gradivo je bilo dosegljivo na spletni strani šole, zato je ravnateljica na kratko predstavila 
povzetke realizacije LDN za leto 2017/18. Povedala je, da je bil program v celoti realiziran. 
 
 

 AD 5) 
 
Prav tako je bil tudi LDN za š.l. 2018/19 na spletni strani šole, kot gradivo za sejo. 
Ravnateljica je povedala, da smo si za to šolsko leto zastavili dva prednostna cilja:  

1. Razvijati kritično mišljenje, reševanje problemov in odločanje pri učencih. 
2. Razvijati spoštovanje, strpnost in druge občečloveške vrednote pri učencih. 

 
Pozvala je starše, da nam pomagajo pri uresničevanju zastavljenih ciljev – predvsem pri 
razvijanju spoštovanja in strpnosti (npr. pozdravljanje ljudi: dober dan, nasvidenje….). 
 
Starše je tudi povabila k čim večji udeležbi predavanja za starše, ki bo 4. 10. 2018. 
Nato je predstavila tudi stroške nadstandardnega programa (posamično za vsak razred so bili 
predstavljeni tudi že s strani razrednikov na govorilnih urah). 
Sklep št. 4: Potrjene so bile cene nadstandardnega programa za šolsko leto 2018/19. 
 
Vprašanja staršev: 

- Heterogene skupine in manjše učne skupine: ravnateljica je pojasnila v kakšnem 
primeru se lahko odločimo za manjše učne skupine. 

- Obnova šole na Bledu: dokumentacijo je Občina oddala. Prva faza obnove naj bi se 
začela pomladi 2020. 

- Odjava obrokov – možna samo še preko Lopolisa ali telefonsko, nič več pa preko 
elektronske pošte.  

 



AD 6) 
 
Pomočnica ga. Petra Tonejc je predstavila spremembe Šolskega reda. Pravila so se razdelila 
na tri dele. Izvzeli smo del o ličenju in oblačenju. Pri oblikovanju Šolskega reda je sodelovala 
tudi pravnica ga.  Nina Ana Jäger. 
Novost je upoštevanje postopnosti, sorazmernosti , individualizacije  in  načelo 
kontradiktornosti.  
Šolski red ima tudi dve prilogi. 
 
Pravila bodo dostopna na spletni šolski strani od petka, 28. 9. 2018 dalje, ko bodo potrjena s 
strani Sveta šole (seja bo v četrtek, 27. 9. 2018). 
Vprašanje staršev: 

- Kako je z namerno povzročitvijo škode: če je dokazana se zahteva povračilo škode – 
lahko tudi z družbeno koristnim delom, je pa seveda pogojeno tudi s starostjo otroka. 

 
Pri pravilih o šolski prehrani pa se spremeni 6. člen v katerem je bilo do sedaj govora zgolj o 
odjavi, sedaj pa se nanaša tudi na prijavo posameznega obroka in se po novem glasi: prijava 
in odjava posameznega obroka. 
 
 

AD 7) 
 

Ga. Vesna Čuk nima več otroka v šoli, zato ji je potekel mandat v upravnem odboru Šolskega 
sklada in zato potrebujemo nadomestnega predstavnika. Najprej pa je g. Gregor Jarkovič 
predstavil samo delovanje sklada.  
Sklep št. 5: Nova članica Šolskega sklada je ga. Nina Pretnar. 
Sklep št. 6: Mandat upravnemu odboru je bil, za dobo 4 let, soglasno potrjen. 
 
 

AD 8) 
 

 Obveščanje o predčasnem odhodu otroka iz OPB domov, mora biti pisno. 
 Podana je bila pripomba na količino in sestavo malic. Fantje osmih razredov ostajajo po 

malici lačni in tudi menijo, da je npr. kruh in kakav (ali pa kisla smetana) premalo za 
malico. 
Ravnateljica je pojasnila, da prehrano zagotavljamo po standardih in da otroci vedno 
dobijo še, če za to prosijo. 

 Starši 3. b so izpostavili problematiko varnosti pešpoti. Ugotavljajo, da sta na Bledu dve 
res nevarni točki: prva je severna obvoznica (Seliška – pešpot od Mercatorja) ko pri 
prehodu za pešce avti niti ustavljajo ne, druga pa na Mlinem (cesta iz Garden village na 
glavno cesto) ko ni ne zebre in ne pločnika. Pri pokopališču, z desne proti šoli, na 
prehodu ne vidiš avta na cesti, ker vidljivost zastira kapelica. 
G. Gregor Jarkovič je obljubil, da bomo z nevarnimi točkami seznanili SPV. 

 Predvidena je obnova ceste skozi Bohinjsko Belo, vendar niso starši nikjer zasledili 
objave, od kdaj naprej bo cesta zaprta za promet. 

 Objava nadomeščanja – do kdaj je učenec dolžan spremljat na spletni strani šole 
popoldan morebitne spremembe urnika? Ga. Petra Tonejc je pojasnila, da pri 



napovedanih odsotnostih učenci izvedo za spremembo urnika že dopoldan za naslednji 
dan. Pri nenapovedanih odsotnostih (bolniške) se pa lahko nadomeščanja sporoči tudi 
šele zvečer ali isto jutro. Zadostuje, če učenci nadomeščanja preverjajo do sedme ure 
zvečer.  

 Pipe so v WC-jih zelo razmajane. 
 Eden od staršev je izpostavil dvom, kako bo s ključi garderobnih omaric, če se bodo le te 

vsako leto menjale po uporabnikih. S časom se bo teh rezervnih ključev od omaric 
nabralo toliko, da lahko pride do tega, da bodo učenci lahko odpirali tudi tuje omarice. 
Bi bilo torej možno, da se omarice obdržijo celoten čas šolanja (od 2. r do 9. r)? 
Ravnateljica je povedala, da se zaveda teh morebitnih težav, vendar pa žal ni izvedljivo, 
da bi vsaj na nižji stopnji lahko učenci petih razredov predali omarice drugim razredom, 
ker so le-te previsoko.  

 Starše zanima ali bi lahko položnice dobivali tudi v obliki e-računa. Ravnateljica je 
povedala, da bodo preverili. 

 Izražena je bila tudi želja, da bi se položnice združile v eno v kolikor imajo starši več 
otrok v šoli, tako da ne dobi vsak od njih svoje, pač pa bi bila enotna za vse. 

 Pripomba čez postavitev klopi v 4. razredu; otroci v določenih klopeh gledajo na tablo 
čez ramo (gre za cca. 8 učencev). Razpored sedenja se menja tedensko.  

 
G. Gregor Jarkovič se je zahvalil za izkazano zaupanje pri njegovem imenovanju. Vse navzoče je 
pozval, naj se poslužujejo njegovega elektronskega naslova v primeru kakršnih koli težav, da ji 
bomo lahko reševali sproti in da se z njimi ne čaka do prve naslednje seje. 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
 
 
 Zapisnikarica:                       Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                             Gregor Jarkovič  


