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Z  A  P  I  S  N  I  K 
20. seje Sveta staršev, dne 22. 09. 2014, ob 18. uri v zbornici šole  

 
PRISOTNI: poimenski seznam prisotnih je  na listi predstavnikov oddelčnih skupnosti,  
ODSOTNI: Karmen Schindler Bernard (2. c), Rado Zalokar (4. a), Sergeja Pene Traven (7. c), Maja Leskošek (9. a), 
Barbara Strgar (4. f),  
OPRAVIČENO ODSOTNI: Bernarda Bratuž Rimahazi (9. b), Nataša Drol Pelko (3. f) 
 
Predsednica Sveta staršev Katarina Jarc (v nadaljevanju: predsednica) je pozdravila vse prisotne, predstavila nove 
člane Sveta staršev, ugotovila sklepčnost  in  nato predlagala sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju 
oziroma sestavi Sveta staršev.   
 
Sklep (ugotovitveni) št. 1:   
Svet staršev OŠ prof. dr. Josipa Plemlja v šolskem letu 2014-2015 sestavljajo  starši -  predstavniki oddelkov, 
ki so bili izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku vsakega posameznega oddelka v tem šolskem letu.  Svet 
staršev tako  sestavlja 21 predstavnikov oddelkov matične šole na Bledu, 5 predstavnikov oddelkov 
podružnice Ribno in 5 predstavnikov oddelkov podružnice Bohinjska Bela (skupaj 31). Seznam članov Sveta 
staršev v tem šolskem letu se skupaj z njihovimi kontaktnimi podatki objavi na spletni strani šole. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsednica je nato člane Sveta staršev  seznanila s predlaganim dnevnim redom seje in  s tem, da je njej in 
namestniku predsednika Sveta staršev konec prejšnjega šolskega leta potekel mandat. 
Predsednica je zato predlagala razširitev dnevnega reda (glej točko razno). 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.  
2. Poročilo ravnateljice o delu v preteklem šolskem letu in realizacija LDN 
3. Informacije ob novem šolskem letu 
4. Predstavitev in obravnava LDN za šolsko leto 2014/15 
5. Razno 

 sklic izredne seje, na kateri se izvede obravnava in sprejem novega Poslovnika Sveta staršev in nato 
v skladu z njim  izvedbe volitev vodstva Sveta staršev  za šolsko leto 2014-2015, 

 oblikovanje kandidatne liste za volitve predsednika Sveta staršev in namestnika predsednika Sveta 
staršev, 

 potrditev oziroma izvolitev treh staršev v Upravni odbor šolskega sklada, 

 problematika športnih igrišč in  športnega parka ob šoli. 
 
 
Prisotni člani Sveta staršev so soglašali s predlagano razširitvijo dnevnega reda. 
 
Predsednica je člane Sveta staršev še opozorila, da je obstoječi poslovnik o delovanju Sveta staršev zastarel in 
ni usklajen z Poslovnikom Sveta šole, zato je potrebno sprejeti novega. Predlog omenjenega poslovnika  (obsega 
cca. 16 strani) bo članom posredovan po elektronski pošti v pregled in morebitne pripombe, nato pa bi na 
naslednji seji (predvidoma v sredini oktobra) Poslovnik obravnavali in sprejeli. Po sprejetju novega poslovnika 
bodo v skladu z njim izvedene volitve za predsednika in namestnika Sveta staršev za to šolsko leto, do takrat pa 
bi dosedanja predsednica izvajala vse potrebne naloge kot vršilka dolžnosti predsednice Sveta staršev, s čimer 
so se strinjali vsi prisotni. 
 
Sklep št. 2.: 
Dosedanja predsednica Sveta staršev Katarina Jarc in namestnik predsednice Gregor Jarkovič do 
izvedbe volitev v skladu z novim poslovnikom izvajata svoje pristojnosti in naloge kot vršilca dolžnosti. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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AD 1) 
Pregled zapisnika prejšnje seje: sklep št. 1 je bil realiziran, drugi sklep pa bo realiziran v oktobru na naslednji 
(izredni) seji. 
Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo in je bil potrjen. 
 

AD 2) 
 

Ravnateljica ga. Nataša Ahačič (v nadaljevanju: ravnateljica) je še v svojem imenu pozdravila vse prisotne. Nato je 
predstavila vsebino in realizacijo LDN za preteklo šolsko leto.  
Pripomba starša: v primerjavi z lanskim letom v tem letu ni bila otrokom ponujena interesna dejavnost gimnastika. 
Ravnateljica je pojasnila, da se za ponudbo interesnih dejavnosti odločajo učitelji sami in da se je g. Vinko Poklukar, 
ki je gimnastiko izvajal, odločil, da je v tem šolskem letu ne bo imel. 
Ostalih pripomb na LDN za šolsko leto 2013/14 ni bilo. 
 

AD 3) 
 

Ravnateljica je predstavila informacije ob novem šolskem letu : 

 novost so neobvezni izbirni predmeti v 4. in 7. razredih 

 s 23. 10. 2014 se bo upokojila učiteljica angleškega pouka ga. Jana Smodiš. Nadomestili jo bomo z novim 
učiteljem (po postopku razpisa) 

 s 15. 11. 2014 se bo upokojila še druga učiteljica angleškega pouka ga. Mojca Hribar – njene ure se bodo 
delno porazdelile med obstoječe učitelje, en delež ur pa bomo zapolnili z novo zaposlitvijo 

 avtobusni prevoz je v obrnjenem vrstnem redu kot lani (za relaciji Rečica in Zasip) 

 zbrisali so nekaj prehodov čez cesto ; sedaj se je pojavila težava, da učenci nasproti Vile Bled ne morejo 
čez cesto,  zato jih bo v šolo ob 7.15 uri vozil hišnik, za nazaj domov se pa še dogovarjamo. G. Gregor 
Jarkovič je podal nekaj informacij v zvezi z izbrisi petih prehodov  za pešce. Povedal je, da se je za 
pojasnilo obrnil tudi na DRSC, od koder pa je dobil odgovor, da so omenjene prehode izbrisali na poziv 
Občine. Zaradi pritožb občanov čez izbris, bodo tri prehode postavili nazaj (Mlino, Ribenska in pri TNP) – z 
vso ustrezno signalizacijo, ki mora biti ob prehodih.  
 

Sklep št. 3: Svet staršev poziva Svet šole,  da pisno pozove Občino, naj le- ta do 31. 10. 2014 izvede 
obljubljeno postavitev izbrisanih omenjenih treh prehodov. 
 

 cene šolske prehrane: malica 0,80 EUR, popoldanska malica 0,63 EUR, kosilo (učenci 1. – 5. razredi) 2,62 
EUR, kosilo (učenci 6. – 9. razredi) 2,79 EUR.  

 pri učencih lanskoletnih 7. razredov je pri obračunu za šolo v naravi (Mrzli Studenec) prišlo do preplačila. 
Vodstvo šole predlaga, da se preplačana vrednost  poračuna pri ekskurziji za 8. razrede v tem šolskem letu. 
Predstavnika 8. razredov sta se s predlogom strinjala.  

 
Sklep št. 4: Svet staršev se strinja, da šola preplačilo  poračuna pri ekskurziji za 8. Razrede v tem šolskem 
letu.  
 

 cene taborov oz. šol v naravi bodo podobne kot v lanskem šolskem letu 

 cena materiala, ki ga učenci potrebujejo pri pouku pri predmetu Tehniki in tehnologiji (6., 7. in 8. razredi) 
znaša 6,39 EUR na posameznega učenca,  če ga nabavi šola, za 4. in 5. razrede pa znaša 2 EUR na 
učenca. Šola bo po tej ceni nabavila  enak material, kot ga vsebujejo škatle za tehniko. 
 

Sklep št. 5: Svet staršev se strinja, da šola nabavi material za izvedbo pouka pri predmetu Tehnika in 
tehnologija (6,39 €)  oziroma  pri predmetu Naravoslovje in tehnika (2 €). 

 

 Pripomba staršev iz Bohinjske Bele: koča na Soriški planini ni primerna za bivanje učencev v šoli v naravi. 
Ravnateljica je bila že lani seznanjena s to pripombo, zato je pri učiteljih preverila njihovo mnenje: učitelji in 
učenci so bili z bivanjem zadovoljni. Tudi nihče od ostalih staršev ni imel nobenih pripomb glede bivanja na 
Soriški planini.  
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AD 4) 
 
LDN za šolsko leto 2014/15 je bil na voljo na spletni strani šole. Ravnateljica je predstavila njegovo vsebino. 

 Pripomba: Starši 2. razredov se soočajo s problemom, ker ni več jutranjega varstva. Ravnateljica je 
pojasnila, da ga Ministrstvo za šolstvo financira samo za učence 1. razredov in da bi bilo izvedljivo zgolj kot 
plačljivo. Je pa poudarila, da v kolikor je pa pri kakšnem otroku težava resnično velika, da se potrudimo, da 
takega otroka občasno (po potrebi) vseeno vzamemo v varstvo. Seveda pa pazimo, da normativ otrok v 
skupini (maksimum 28) zaradi tega ne sme biti presežen; v tem primeru potem otroka napotimo v 
garderobe, kjer je v varstvu dežurnega učitelja.  

 šolska prehrana: pogodba s Sodexom je bila podaljšana za 3 leta. 

 starši prosijo vodstvo šole, da si ogleda kakšen projekt zdrave prehrane: uporabljalo naj bi se manj soli in 
sladkorja.  

 
 

AD 5) 
 

Ker je predsednici in namestniku predsednice s koncem prejšnjega šolskega leta potekel dveletni mandat, je 
potrebno izvoliti novo vodstvo. 
 
Dosedanja predsednica iz osebnih razlogov ni želela ponovno kandidirati in je za  novega predsednika predlagala g. 
Gregorja Jarkoviča, predstavnika staršev 7. b oddelka glede na dobro sodelovanje z njim v preteklem mandatu in 
glede na njegove dosedanje izkušnje in zavzeto delo v prejšnjih letih (štiri leta predsednik Sveta staršev, dve leti 
namestnik predsednice,  član zdajšnjega Sveta šole in namestnik predsednice Sveta šole, član projektnega tima za 
energetsko sanacijo šole in ureditev šolskega igrišča). 
Po krajši razpravi je bila za kandidatko za namestnico predlagana ga. Tatjana Pintar. 
 
Člani Sveta staršev so po razpravi sklenili, da se v drugi polovici oktobra skliče izredna seja Sveta staršev, na njej 
najprej obravnava predlog novega poslovnika in nato sprejme Poslovnik Sveta staršev. Volitve novega vodstva se 
nato izvedejo po določbah novega poslovnika. Volitve bodo javne in sicer se bo glasovalo najprej o kandidatu za  
predsedniku, nato pa o kandidatki za namestnico. Glasovalo se bo z dvigom rok. 
 
Svet staršev je nato soglasno sprejel naslednja dva sklepa: 
 
Sklep št. 6: Svet staršev zadolži  predsednico (v.d.) , da v drugi polovici oktobra skliče izredne sejo, na kateri 
bo Svet staršev obravnaval in sprejel Poslovnik Sveta staršev in nato v skladu z njim  izvedel volitve vodstva 
Sveta staršev  za šolsko leto 2014-2015. Volitve bodo javne, člani Sveta staršev bodo glasovali z dvigom rok 
in sicer najprej za predsednika/predsednico, nato pa še za namestnika/namestnico.  
Svet staršev zadolži predsednico, da o načinu in času volitev vodstva Sveta staršev obvesti Svet šole na 
njegovi prvi redni seji. 
 
Sklep št. 7:  
Na podlagi predlogov predsednice in članov Sveta staršev se oblikuje kandidatna lista za volitve 
predsednika Sveta staršev in namestnika predsednika Sveta staršev. Kandidat za predsednika je g. Gregor 
Jarkovič, predstavnik staršev 7. b in dosedanji namestnik predsednice. Kandidatka za namestnico je ga. 
Tatjana Pintar, predstavnica staršev 4. b.  
Svet staršev zadolži predsednico, da o kandidatih obvesti Svet šole na njegovi prvi redni seji. 
 
Predsednica je člane Sveta staršev in predstavnici vodstva šole obvestila, da je od predsednice Sveta šole prejela 
poziv, naj  predlaga tri predstavnike staršev za člane Upravnega odbora šolskega sklada.  Soglasje h kandidaturi za 
člana Upravnega odbora so v predhodnih pogovorih s predsednico podali Vesna Čuk, Polonca Frelih in Gregor 
Jarkovič. Svet staršev je glasoval skupno  o vseh treh predlaganih kandidatih. Na podlagi glasovanja je Svet staršev 
sprejel naslednji sklep:  
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Sklep št. 8:  
Svet staršev po glasovanju na podlagi predloga predsednice in podanega soglasja vseh treh predlaganih 
staršev soglasno imenuje tri predstavnike staršev v Upravni odbor šolskega sklada in sicer gospo Vesno 
Čuk, gospo Polonco Frelih  in gospoda Gregorja Jarkoviča in hkrati zadolži predsednico, da o imenovanih 
predstavnikih staršev obvesti Svet šole na njegovi prvi redni seji. 
 
Predsednica je nato še predlagala, da se preveri sestavo vseh tistih komisij in delovnih skupin v okviru sveta staršev 
in/oziroma Sveta šole, v katerih so člani tudi predstavniki staršev in/ali člani Sveta staršev. V preteklih letih je prišlo 
do precej menjav, nekaterim je mandat prenehal, ker so njihovi otroci zaključili osnovno šolanje, zato bo pri 
ažuriranju potrebna pomoč vodstva šole. Da bi lahko ažurirali seznam članov posameznih komisij oziroma delovnih 
skupin,  je Svet staršev tako sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep št. 9: 
Svet staršev prosi vodstvo šole, da preveri sestavo vseh komisij in delovnih skupin, v katerih kot člani 
sodelujejo tudi starši. Na podlagi preverjanja se na prvi naslednji  seji  Sveta staršev (lahko tudi že na izredni 
seji v oktobru) njihova  sestava ažurira in po potrebi izvoli oziroma imenuje nove predstavnike staršev v 
posamezne komisije oziroma delovne skupine. 
 

 problematika športnih igrišč in  športnega parka ob šoli:  g. Jarkovič je najprej prebral odgovor Občine 
glede izbrisanih prehodov za pešce (dopis iz meseca septembra). Nato je predstavil aktivnosti glede 
odpravljanja nepravilnosti pri gradnji igrišč. Glavni problem je ostala tekaška proga, ki visi na ven 5 cm, na 
ravnih delih pa je 19 cm naklona. Projektanti se branijo, da je to športni park in ne igrišča. Projekt pa se je 
že do sedaj podražil za 50.000 EUR. Otvoritev bo izvedena z obstoječim stanjem. Predlog: po otvoritvi naj  
se v okviru Sveta staršev  skliče tiskovna konferenca. 

 avtobusi naj bodo na začetku vsakega šolskega leta dodatno označeni še s številkami, ker nekateri 
drugošolčki še ne znajo brati in se je zgodilo, da je šel en otrok na napačen avtobus – številke pa poznajo 
vsi otroci.  

 v podaljšanem bivanju je bilo opaženo, da je bilo število otrok v učilnici tolikšno, da ni bilo zadosti miz za vse 
in so nekateri otroci morali pisati domače naloge na tleh. Pomočnica je zagotovila, da je ta problem že 
odpravljen in da je sedaj zadosti miz za vse otroke. 

 preveriti je potrebno, kako je s prezračevanjem učilnice čakajočih učencev 

 nekateri starši so izrazili željo, da bi bili uvodni roditeljski sestanki za vsak razred na svoj dan. Ravnateljica 
je pojasnila, da to žal ni izvedljivo in da je nek skupen kompromis že to, da so po triadah. Bo pa od 
naslednjega leta dalje uvodno predavanje za starše ločeno od roditeljskih sestankov.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:                Predsednica Sveta staršev, v.d.: 
Tatjana Urbančič                              Katarina Jarc 
 
 
 


