
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

2. seje Sveta staršev, z dne 20. 02. 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: Igor Zonik (4.a), Miha Avbelj (8.b), Anton Končar (9.b), Dušan Žnidaršič (1.e), Irena 
Kodeh (3.e), Ksenija Urh (1.f), Valentin Strgar (5.f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Adriana Kar (1.c), Urška Perko Ažman (4.e), Kaja Mužan (5.e) 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev sklepov ter zapisnika prejšnje seje. 
2. Aktivno v šolo. 
3. Poročilo šolskega sklada. 
4. Sprotne informacije ter poročilo o delu v preteklem obdobju. 
5. Predstavitev sprememb hišnega reda. 
6. Razno. 

 
AD 1) 

 
Predsednik Sveta staršev g. Gregor Jarkovič je prebral sprejete sklepe prejšnje seje.  
Povedal je, da je bila na prvi seji izpostavljena varnost pešpoti. Predlog ukrepov za izboljšanje 
prometne varnosti otrok smo poslali na Občino Bled. Prejeli smo odgovore. G. Jarkovič bo prejeto 
elektronsko pošto z omenjenim pojasnilom posredoval v vednost  po elektronski pošti vsem 
predstavnikom Sveta staršev. 
Sklepi prejšnje seje so bili potrjeni. 
 
 

AD 2) 
 
Ga. Bojana Lukan iz Občine Bled je predstavila projekt »Aktivno v šolo«. To je nadaljevanje 
aktivnosti Inštituta za politike prostora za spodbujanje hoje ter aktivne poti v šolo. Občina Bled 
je bila  v sodelovanju z našo šolo izbrana v ta projekt. 
Ga. Bojana Lukan je povedala, da bomo v okviru projekta »Aktivno v šolo« analizirali obstoječe 
stanje poti. Varne poti so označene, razvita je tudi mobilna aplikacija  (Lili in Val). Na Občini Bled 
zbirajo vse predloge (opažanja na teh poteh), ki jih bodo upoštevali. 
Izvedene bodo tudi delavnice za starše (v tednu od 9. do 15. marca). Vabijo starše, da se bodo 
udeležili delavnic in da bodo imeli možnost povedati svoje pogoje, pod katerimi bi spustili svoje 
otroke v šolo peš, s skirojem… V projekt bodo vključeni tudi učenci (šolski parlament), ki bodo 



svoje predloge oz. opozorila na nepravilnosti šolskih poti podali 10. 4. 2019 na seji otroškega 
parlamenta strokovnim službam Občine Bled.  
Nato bi na koncu skupno prišli do nekega akcijskega oz. mobilnega načrta, ki se ga bomo potem 
skušali držati. 
 

AD 3) 
 
G. Gregor Jarkovič je na kratko predstavil poročilo Šolskega sklada za leto 2018. Povedal je, da je 
namenjen financiranju nadstandardnih programov, določen del pa se nameni tudi za pomoč 
socialno šibkim.  
Pri pridobivanju sredstev smo precej uspešni. Povedal je, da Društvo za boljši svet, kateremu se 
lahko odstopi del dohodnine, prejeti del dohodnine nakaže Šolskemu skladu, del pa so v letu 2018 
vložili v predstavo Mali princ za naše učence. 
Stanje na računu Šolskega sklada je bilo na 31. 12. 2018 skoraj 12.000 EUR. 
 

 
AD 4) 

 
Ravnateljica je podala poročilo o delu v preteklem obdobju.  

 V POŠ Ribno smo dobili en oddelek več zaradi večjega števila učencev, kar je 
pomenilo, da imamo sedaj zaradi povečanega obsega oddelkov dve pomočnici 
ravnateljice in v deležu zaposlitve še eno učiteljico.  Na daljši bolniški odsotnosti 
imamo računovodkinjo.  Za opravljanje računovodskih del v tem času smo najeli 
računovodski servis. 

 Vključeni smo v projekt ISO 2020, ki poteka od leta 2017 do 2020 in je namenjen 
posodabljanju IKT opreme. Tako smo posodobili računalniško opremo, uredili Wlan 
omrežje na obeh podružnicah, na matični šoli ga bomo pa v tem letu. 

 Vključili smo se tudi v projekt samoevalvacije. Cilji tega projekta so iz področja učenja 
in področja vrednot. Aktivnosti tečejo, rezultati pa bodo predstavljeni na zadnji seji. 

 Vključeni smo v poskus Preizkušanje koncepta razširjenega programa s področja 
gibanja in zdravja za dobro telesno in duševno počutje. Vsem otrokom smo ponudili 
več gibanja, več poudarka pa smo dali tudi hrani in zdravju. Kot primer ene izmed 
aktivnosti  je ravnateljica navedla izvedbo meritve hrupa v jedilnici, na podlagi katerih 
smo potem dobili predloge za rešitev kako ga ublažiti (namestitev filca na noge 
stolov). Težavo je predstavljala tudi gneča v jedilnici. Ugotovljeno je bilo, da gnečo 
povzroča delilni pult pri avtomatu za pijačo. Pijačo smo premestili v jedilnico in se je 
gneča občutno zmanjšala. Sedaj se skupina otrok posede v dveh minutah. 

Delo teče dobro, zastavljeni cilji so bili do sedaj realizirani. 
Učni uspeh za prvo ocenjevalno obdobje je predstavila pomočnica ravnateljice ga. Petra 
Tonejc. Izpostavila je negativne ocene. Dnevi dejavnosti so bili realizirani po načrtu. Uspešno 
smo izvedli tudi zimsko šolo v naravi za 4. razrede na Soriški planini. 
Predstavila je dosežene uspehe na tekmovanjih, katera so že zaključena na državni ravni.  
 
 
 
 
 



 AD 5) 
 
Dokument Hišnega reda je precej star, zato so se nekatere stvari iz njega spremenile in so 
bile potrebne določene spremembe v sami vsebini. 
Spremeni se:  -     prihodi v šolo in red v garderobah 

- uradne ure v tajništvu 
- govorilne ure in razpoložljivost učiteljev pri tem 
- razpoložljivost knjižnice 
- varnost in nadzor  

 
AD 6) 

 
Pod točko razno je bilo med starši odprtih več razprav;  
      
Prehrana otrok v šoli: 

 Zaposleno osebje v kuhinji samo pripravlja hrano (kuhinjo ima v najemu Sodexo). 
Izbrane surovine v največji možni meri temeljijo na ekološki pridelavi in s čim manj 
dodatki.  

 Pri naročanju živil se gleda na kratke verige same hrane, vodja prehrane pa ima 
nadzor nad naročanjem živil, prav tako pa sestavlja tudi jedilnike.  

 Nošenje prigrizkov v šolo ni dovoljeno, ker se je v preteklosti izkazalo, da so takrat, ko 
je bilo to še dovoljeno, otroci v šolo nosili večinoma nezdravo hrano. 

 
Šolski pravilnik: 

 Pri Pravilih šolskega reda na spletni strani manjka priloga A – napako bomo odpravili 
in bo dodana na splet. 

 
Nemščina: 

 Neobvezni izbirni predmet Nemščina – starši so se pritožili, da je snov prezahtevna in 
preobširna in da obsega tudi že snov, ki je predvidena za tretji letnik srednje šole. 
Ravnateljica bo to preverila pri učitelju. 

 
Šolski prostori (sanitarije): 

 Fantovsko stranišče na razredni stopnji – vrata se ne zapirajo, kaj šele da bi se jih dalo 
zaklenit. Prav tako pa stranišča ponovno smrdijo. 

 
Učbeniki: 

 Učbeniki Radovednih pet (4. in 5. razredi) so bili s strani staršev sprejeti zelo 
pozitivno, zato so izrazili željo, da z njimi nadaljujemo tudi prihodnje šolsko leto. 
Ravnateljica je pojasnila, da o tem odločajo učitelji v okviru aktiva, da pa jim bo 
prenesla pohvalo in izražene želje. 

 
Učenci: 

 Pravila šolskega reda določajo tudi prihode otrok v šolo. Jutranje varstvo je 
organizirano samo za prvošolce. Šola je tako za vse ostale otroke zjutraj do 7.10 ure 
zaprta, nato pa jim je omogočeno čakanje na toplem in suhem (pod dežurstvom 
učitelja) v garderobah, če pridejo prezgodaj. Želimo si, da bi bilo tega čim manj. 



 Nasilje v šoli – glede tega izvajamo razne ukrepe, sodelujemo pa tudi s CSD in policijo 
(v hujših primerih). 

 Starši predlagajo, da naj otroci ne bi imeli čez počitnice zahtevnejših – obsežnejših 
nalog (npr. govornih nastopov). 

 
Internetna stran šole: 

 Internetna stran po prenovi ni več pregledna. Prosili bi, da se jo uredi nazaj (bolj 
pregledna). Opozarjajo, da nekateri dnevi dejavnosti niso bili objavljeni.  

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
 Zapisnikarica:                       Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                             Gregor Jarkovič  


