
Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

2. seje Sveta staršev, z dne 24. 02. 2020, 
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: Juš Gmajnar (1.a), Boštjan Ploštajner (2.a), Lea Dabič (4.a), Nadja Vidic (5.a), Nina 
Pretnar (7.b), Alenka Hiti (8.a), Miha Avbelj (9.b), Marko Dasović (4.f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Katja Stušek (6.b), Tanja Beravs Starc (6.c), Tina Pustovrh (3.f), Rok Pisek 
(3.f) 
 
Predsednik g. Gregor Jarkovič je pozdravil vse prisotne in predstavil predlagani dnevni red, ki je 
bil soglasno sprejet in je: 

1. Pregled in realizacija sprejetih sklepov in potrditev zapisnika 1. seje. 
2. Poročilo šolskega sklada. 
3. Poročilo o delu v preteklem obdobju in sprotne informacije. 

4. Razno 

AD 1) 
 
G. Gregor Jarkovič je pregledal zapisnik prejšnje seje.  Pod točko razno je bilo nekaj pripomb: 

➢ Ukinitev avtobusne postaje LIP – s strani Občine Bled smo dobili pisni odgovor s 
pojasnilom. 

➢ Križišče pred OŠ Bled bo v letu 2020 rekonstruirano. Ogledalo ob šoli bo ponovno 
nameščeno. 

➢ Nevarna cesta skozi Bohinjsko Belo: Občina Bled podpira predlog povezave obeh delov 
vasi s pločnikom in javno razsvetljavo, vendar je to vezano na pridobitev zemljišč in 
finančne zmožnosti občine. 

➢ vodja podružnične šole Ribno ga. Meri Poklukar je poslala pisno pojasnilo na pripombo, 
da naj bi bila pri njih hrana hladna, predstavniku staršev njihovega oddelka, predsedniku 
g. Gregorju Jarkoviču (ki jo je tudi v celoti prebral vsem prisotnim) in na vodstvo matične 
šole. V pojasnilu je odločno zavrnila navedbe. V imenu staršev omenjene podružnice se je 
opravičila tudi predstavnica Sveta staršev. Pohvalila je kuharico, ki se vsa leta zares trudi 
z vestnim opravljanjem svojega dela in svojo ustrežljivostjo do vseh in povedala, da 
navedbe niso bile resnične.  

Sklep št. 1.: Sklepi so bili realizirani. Zapisnik 1. seje je potrjen. 
 

AD 2) 
 
Ravnateljica je predstavila poročilo šolskega sklada (prihodke in odhodke), ki ga je pripravila 
predsednica sklada ga. Mateja Sirk.  



G. Gregor Jarkovič je pohvalil šolski sklad za zares dobro delovanje, da pa obžaluje, ker je 
zakonsko namenjen predvsem za nadstandard, ne pa kot pomoč pri reševanju socialnih stisk 
oz. kot pomoč socialno šibkejšim učencem.  
 

 AD 3) 
 
Pomočnica ravnateljice ga. Helena Vojvoda je predstavila učni uspeh v 1. ocenjevalnem 
obdobju. Povedala je, da je bila zimska šola v naravi za 4. razrede realizirana. 
Potekalo je tudi že veliko tekmovanj, na katerih so se naši učenci ponovno zelo izkazali. V 
razvedrilni matematiki imamo tako učenca, ki je zasedel 1. mesto v državi, pri Matemčku pa kar 
2. prvi mesti v državi.  
Ravnateljica je predstavila ugotovitve spremljanja kakovosti za leto 2019: 

➢ imeli smo delavnice z učenci na temo reševanja konfliktov, 
➢ namenili pozornost kritičnosti pri šolskem delu, 
➢ dali poudarek v 1. triadi vikanju, 
➢ se posvetili kulturnemu prehranjevanju in izvajali dosledno dežurstvo. 

 
 

AD 4) 
 

 Pred šolo je uveden nov parkirni red. 
Po novem je potrebno med tednom označiti čas prihoda parkiranja, v času                  

             vikenda pa plačati parkirnino v višini 1 eur na uro parkiranja. Postavljen je tudi  
             parkomat. 

 V coni umirjenega prometa lahko hodijo peš (sami, brez spremstva staršev) tudi 
prvošolčki. 

 Ukrepi ob morebitnem izbruhu korona virusa: spodbujali bomo umivanje rok, po potrebi 
tudi razkuževanje rok.  
Na spletno stran šole bomo dali aktivno povezavo na NIJZ, kjer so navodila za ravnanje 
ob morebitnem izbruhu bolezni. 

 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 
 
 
Zapisnikarica:                       Predsednik Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                             Gregor Jarkovič  


