
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

2. seje Sveta staršev, z dne 21. 2. 2017, 
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: Simona Ferčej (2.a), Robert Mulej (4.c), Maja Lakota (6.a), Miha Avbelj (6.b), Ana 
Antloga (8.a), Irena Kodeh (1.e), Urška Perko Ažman (2.e), Danijela Ambrožič (4.e), Nataša Drol 
Pelko (5.f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Katarina Jarc (8.c – prisotna namestnica), Irena Kralj Arko (8.b), Sergeja 
Pene Traven (9.c) 

 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Ugotavljanje kakovosti šole in poročilo o delu OŠ Bled v preteklem obdobju. 
3. Aktivnosti Sveta staršev v zvezi prenove OŠ Bled. 
4. Volitve predstavnikov staršev v Svet šole za novo mandatno obdobje. 
5. Predstavitev šolskega sklada (delo in finančno poročilo). 
6. Predlog spremembe 135. člena ZOFVI (pripombe revizije za delovanje šolskega sklada 

na področju sociale) 
7. Predlog spremembe 26. člena Poslovnika Sveta staršev OŠ Bled (sprememba 

mandata SŠ). 
8. Razno. 

Predlagani dnevi red je bil potrjen. 
 

AD 1) 
 
Predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič je ugotovil, da so bili vsi sklepi prejšnje seje 
realizirani. 
Sklep št. 1: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno  potrjen. 
 
 

AD 2) 
 
Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je poročala o delu OŠ Bled: 

 Prijavili smo se na razpis Prva zaposlitev  v VIZ – če bomo izbrani bo zaposlitev od 1.4.2017. 
 Konec šolskega leta se nam izteče projekt Zdrav življenjski slog. 
 Veliko delamo tudi na pripadnosti šoli – naredili smo svojo šolsko himno, v nastajanju je 

tudi šolska zastava. 



 Že nekaj let se tudi ukvarjamo s sodobnim pristopom poučevanja (nato je ga. ravnateljica 
predstavila rezultate spletne ankete v povezavi s tem). 
 

AD 3) 
 
V smislu prenove šole potekajo zelo velike aktivnosti (dopisi, pobude, sestanek z županom). 
Občina bo pristopila k projektu sanacije oz. prenove šole.  
G. Boštjan Poklukar je natančneje predstavil te aktivnosti.  
Ravnateljica je dodala še, da je optimistična glede prenove: jutri ima v Ljubljani sestanek, 
skupaj z županom, na MIZŠ v zvezi s tem.  
G. Gregor Jarkovič je povedal, da je zaključek prenove oz. sanacije šole predviden za leto 
2020. Je pa bolje za račun kvalitetne in funkcionalne šole, kakšno leto več potrpeti, če bo 
seveda potrebno.  

AD 4) 
 

Volitve predstavnikov staršev v Svet šole: izvoljeni morajo biti trije predstavniki, volitve so tajne, 
predlaga se najmanj tri kandidate, kateri morajo podpisati pisno soglasje za kandidaturo. Določi 
se tudi tričlanska komisija, ki bo pregledala glasovnice in preštela rezultate. Izid volitev bo nato 
posredovan predsednici Sveta šole ge. Tini Burja.  
 
Predlagani kandidati so bili: Sitar Samo, Alenka Korošec, Irena Soklič in Starc Tanja. 
Volilna komisija v sestavi: Marija Ferjan, Nina Pretnar in Hana Premrl je preštela glasove in 
povedala, da sta največ glasov imela Sitar Samo in Soklič Irena, medtem ko sta bili Alenka 
Korošec in Tanja Starc izenačeni, zato se je med njima izvedel drugi krog volitev, v katerem pa je 
več glasov dobila Alenka Korošec. 
Sklep št. 2.: Za novo štiriletno mandatno obdobje predstavnikov staršev v Svet šole so bili 
izvoljeni: Samo Sitar, Irena Soklič in Alenka Korošec. 
 

AD 5)  
 
G. Gregor Jarkovič predstavi šolski sklad OŠ Bled, da je njegov osnovni namen sofinanciranje 
nadstandardnega programa, vendar pa iz teh sredstev rešujemo tudi socialne razmere (na 
podlagi vloženih prošenj za pomoč). V njem je cca. 10.000 EUR. Glavni vir dohodka so papirne 
akcije, nekaj je tudi stalnih donatorjev (občanov Bleda), del iz dela dohodnine, … 
Natančneje predstavi tudi finančno poročilo sklada.  
Odlivi v letu 2016: 1.600 EUR je šlo za socialno pomoč, ostalo pa za nadstandardne okoliščine 
(končni izleti, nabava šolskih majic, material za Plemljeve dneve, nakup nekaj računalnikov, 
tekaških smuči, čevljev in palic,…) 
 

AD 6) 
 
Predmet notranjega revidiranja za leto 2016 je bil tudi Šolski sklad. Kot pripomba je bila da 
ZOFVI v svojem 135. členu Šolskemu skladu ne daje zadostne zakonske podlage za izvajanje t.i. 
socialne pomoči posameznim učencem šole. Priporočajo ustrezno upoštevanje zakona o 
dohodnini glede obveznosti obračuna akontacij dohodnine, ko posamična vrednost darila 
presega 42 EUR.  



Zato bo Svet staršev na MIZŠ podal predlog, da bi se 135. člen ZOFVI ustrezno modeliral na 
način,  ki bi omogočal, da bi Šolski sklad lahko dodeljeval sredstva v manjši meri za socialno  
pomoč brez obdavčevanja. 
 
Sklep št. 3: Poda se pobuda za spremembo 135. člena ZOFVI z zgoraj navedenim dopolnilom. 
 

AD 7) 
 
Sprememba 26. člena Poslovnika, kjer piše da ima odbor Šolskega sklada mandat eno leto. 
Predlog je, da bi se spremenil odboru mandat iz enega leta v štiri leta. 
Sklep št. 4: Predlog spremembe 26. člena Poslovnika Sveta staršev da se mandat članom 
Šolskega sklada spremeni iz enega v štiri leta. Predlog je bil soglasno potrjen.  
26. člen Poslovnika Sveta staršev se po novem glasi:  
 
26. člen 
(upravni odbor šolskega sklada) 
Svet staršev imenuje upravni odbor šolskega sklada za dobo enega leta štirih let z možnostjo 
ponovnega imenovanja oziroma podaljšanja mandata.  
Šolski sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov.  
Upravni  odbor  sestavljajo  najmanj  trije  predstavniki  staršev  učencev  te  šole  in  najmanj  
trije predstavniki  šole.  Sedmi  član  upravnega  odbora  je  lahko  bodisi  predstavnik  staršev  
bodisi predstavnik šole. 
Svet  staršev  imenuje  oziroma  izbere  člane  upravnega  odbora  v  skladu  z  drugim  in  tretjim 
odstavkom tega člena izmed predlaganih kandidatov za člane s strani Sveta staršev in Sveta 
šole.  
Svet staršev izbere svoje kandidate za člane upravnega odbora izmed staršev učencev te šole.  
Za izbiro kandidatov, ki so predhodno dali soglasje h kandidaturi, Svet staršev izvede volitve, 
za katere se smiselno uporablja postopek volitev, opisan v 22. in 23. členu poslovnika. Svet 
staršev v upravni odbor predlaga najmanj štiri kandidate.  
Predstavnike  šole  predlaga  Svet  šole  in  o  svojih  kandidatih  za  člane  upravnega  odbora  
pravočasno obvesti Svet staršev. Svet šole v upravni odbor predlaga najmanj tri kandidate.  
Svet staršev lahko na predlog članov Sveta staršev za sedmega člana  imenuje  tudi  zunanjega   
kandidata,  npr.  predstavnika  ustanovitelja,  donatorja,  zainteresiranega  predstavnika  
lokalne skupnosti.  
Svet   staršev   oblikuje   in   sprejme   Sklep   o   imenovanju   in   mandatu   upravnega   odbora   
po predhodnem glasovanju o imenovanju na isti seji Sveta staršev.  
Za  veljavno  glasovanje  o  imenovanju  upravnega  odbora  šolskega  sklada  je  potrebna  
absolutna  večina vseh članov Sveta staršev.  
Mandatna  doba  posameznega  člana  upravnega  odbora  praviloma  traja  od  dneva  
njegovega imenovanja za člana upravnega  odbora  vse  do  dne,  ko  preneha  mandat  
celotnemu  upravnemu  odboru, kot ga ureja prvi odstavek tega člena.  
Posameznemu članu upravnega odbora lahko predčasno preneha funkcija oziroma mandat in 
sicer  
- z odpoklicem s strani Sveta staršev na predlog članov Sveta staršev ali na predlog Sveta šole,  
-z odstopom,  
-z dnem, ko otroku predstavnika staršev preneha status učenca te šole,  
-z dnem, ko predstavniku šole preneha pogodba o zaposlitvi na šoli.  



 
V primeru predčasnega prenehanja funkcije oziroma mandata posameznega člana upravnega  
odbora  Svet  staršev  izvede  nadomestne  volitve  oziroma  glasovanje  in  nato  s  sklepom  
imenuje  nadomestnega člana upravnega odbora.  
Upravni odbor šolskega sklada lahko v skladu z veljavno zakonodajo na podlagi 135. člena  
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter v skladu z določbami tega  
Poslovnika Sveta staršev sprejme pravila delovanja sklada.  
 

AD 8) 
 

 Podana je bila pobuda, da bi se kolesarski izpit opravljal v 4. razredu konec šolskega leta 
in ne v začetku 5. razreda, ker potem otroci čez zimo »pozabijo« vse, kar so se naučili. 
Predlog bo vodstvo OŠ Bled s svojimi strokovnimi službami proučila.  

 Pripomba čez urejenost kolesarnice, ki je postala neka »ropotarnica« za vse, kar se ne 
ve, kam pospravit, kar pa ogroža tudi varnost učencev, ne samo to, da zaradi tega koles 
praktično nimajo kam pospravit. Predlaga se, da se prostor sprosti za njegov osnovni 
namen.  

 Vhodna vrata pri prvošolcih zelo sunkovito butnejo, ko jih spustiš iz rok, kar lahko 
privede tudi do nehotene poškodbe nekoga, ki je za teboj, saj se ne vidi, če je kdo na 
drugi strani (okence?). Prav tako je težava tudi pri  zgornjih vratih, kjer pa ni kljuke.  

 Starše zanima, zakaj ni bila v 5. razredu realizirana akcija »Šolar na smuči«? Ravnateljica 
je povedala, da smo dobili samo en termin za 100 mest, kar je pa premalo, da bi v to 
vključili učence tako 4. kot 5. razredov, zato smo se odločili, da se pelje 4. razrede, ki 
imajo v tem istem šolskem letu tudi zimsko šolo v naravi, ker se učijo smučanja. 

 Starše zanima, kako je s preverjanjem uporabljanja delovnih zvezkov. Ravnateljica je 
povedala, da bomo zagotovo to preverili pred koncem šolskega leta in da bo o 
ugotovitvah seznanila Svet staršev. 

 Pri koših na igrišču ob POŠ Boh. Bela sta dva nosilca od štirih izjemno razmajana, kar je 
zaradi nosilnosti lahko nevarno za igro oz. uporabo. Prav bi bilo, da se to popravi. 
Opozori se gasilce, ki koše odstranjujejo zaradi njihovih lastnih potreb. 

 Odnašanje malice iz jedilnice: starši se ne strinjajo s tem, da učenec, če ne poje svoje 
malice, da je ne sme zaviti in odnesti domov, ko pa je to plačan obrok s strani staršev.  

 Opozorilo za fantovsko garderobo pri veliki telovadnici: električni kabli nad stikalom 
gledajo ven, kar je lahko zelo nevarno.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri. 
 
 
 
 
 
 Zapisnikarica:                       Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                              Gregor Jarkovič  
 


