
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

21. (izredne) seje Sveta staršev z dne 22. 10. 2014  
s pričetkom ob 18. uri v zbornici OŠ prof. dr. Josipa Plemlja  

 

 
PRISOTNI ČLANI SVETA STARŠEV: poimenski seznam prisotnih članov Sveta staršev z njihovimi podpisi 
je  na listi predstavnikov oddelčnih skupnosti in je priloga arhivskega izvoda zapisnika 
PRISOTNI PREDSTAVNIKI ŠOLE: ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Petra Tonejc, 
zapisnikarica Tatjana Urbančič 
ODSOTNI: Anton Kos (5. b), Boštjan Poklukar (7. a), Martina Podlipnik Prešeren (5. f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Polonca Frelih, (5. a), Ana Antloga (6. a), Natalija Korošec (3. e), Nina Pretnar 
(2. f), Nataša Drol Pelko (3. f) 
 

 
Vršilka dolžnosti predsednice Sveta staršev (v nadaljevanju: predsednica) je pozdravila vse prisotne ter na 
podlagi liste prisotnosti ugotovila, da je zagotovljena sklepčnost in da Svet staršev veljavno zaseda.  
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje in sprejetih sklepov 
2. Obravnava predloga novega Poslovnika Sveta staršev, glasovanje in sprejem Poslovnika 

Sveta staršev 
3. Izvedba volitev novega predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika 
4. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
 
 

AD 1) 
 

Predsednica je prebrala sklepe iz zapisnika 20. seje (predlog oziroma osnutek zapisnika so vsi člani 
dobili  20.10. 2014 v pregled po elektronski pošti). In ugotovila, da so vsi  sklepi bodisi že  bili realizirani 
oziroma bodo realizirani na tej seji. Prisotni člani so zapisnik soglasno potrdili. Hkrati je na podlagi 
pozitivne izkušnje z vabljenjem na to sejo po e-pošti in obvestilom o sklicani  seji na spletni strani šole 
(vabilo v priponki)  predsednica predlagala, da se iz več razlogov (ekonomskih, časovnih  in praktičnih) 
tudi v bodoče tako vabilo  na sejo kot zapisnik seje pošlje članom Sveta staršev  po e-pošti in ne več z 
navadno pošto. Hkrati vodstvo šole na spletni strani šole v rubriki aktualno objavi obvestilo o sklicani 
seji Sveta staršev in pripne vabilo s predlaganim dnevnim redom seje. Na enak način se pošlje oziroma 
objavi tudi. Zapisnik seje Sveta staršev. V razpravi so se starši strinjali, da se zapisnika ne pošilja več z 
navadno pošto in da zadošča objava zapisnika na spletni strani šole na podstrani Sveta staršev in 
obvestilo o objavi v rubriki aktualno. Večina staršev pa je želela, da se vabilo pošlje tudi z navadno 
pošto. Svet staršev je nato soglasno sprejel naslednji sklep: 
 

Sklep št. 1: Zapisnik seje se objavi na spletni strani šole in se članom Sveta staršev ne pošilja 
več z navadno pošto. Sočasno šola obvesti starše o objavi zapisnika v rubriki aktualno. Vabilo 
na sejo Sveta staršev s predlaganim dnevnim redom  se objavi na spletni strani šole hkrati z 
obvestilom staršem o sklicani seji v rubriki aktualno. Natisnjeni izvod vabila se članom Sveta 
staršev in drugim vabljenim pošlje z navadno pošto. 
 
 
 



AD 2) 
 

Člani Sveta staršev so osnutek oziroma predlog Poslovnika sveta staršev (v nadaljevanju: Poslovnik) 
prejeli v branje preko elektronske pošte 09.10.2014. Rok za pošiljanje pripomb na e-naslov predsednice se 
je iztekel 12.10.2014. Popravljeni predlog Poslovnika so člani sveta staršev ponovno prejeli po e-pošti 
20.10.2014, prejela ga je tudi gospa ravnateljica. Predsednico je 21.10. opozorila na nedosledno oblikovan 
26. člen, ki ureja imenovanje in sestavo upravnega odbora šolskega sklada. Na podlagi pridobljenih mnenj 
pristojnih strokovnjakov sta predsednica in gospa ravnateljica tik pred začetkom seje dokončno oblikovali 
predlagani spremenjeni 26. člen Poslovnika.  Ker prisotni člani Sveta staršev niso imeli nobenih pripomb na 
ostale člene Poslovnika, je predsednica v celoti prebrala besedilo razširjenega 26. člena z sprotno 
obrazložitvijo vsakega odstavka. Razlago in namen posameznih določil v tem členu sta izmenično pojasnili 
tako predsednica kot gospa ravnateljica. Po krajši razpravi je Svet staršev glasoval o več predlaganih 
sklepih in jih vse tudi soglasno sprejel.   
   

Sklep št. 2: Prvotno besedilo 26. člena iz predloga Poslovnika Sveta staršev se nadomesti s 
spremenjenim besedilom, ki je bil prebran na izredni 21. seji. 
  

Sklep št. 3: Svet staršev je na podlagi glasovanja članov Sveta staršev soglasno sprejel Poslovnik 
Sveta staršev OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled.  
 

Sklep št. 4 (ugotovitveni): Svet staršev ugotavlja, da je s sprejemom novega Poslovnika  prenehal 
veljati Poslovnik Sveta staršev OŠ prof. dr. Josipa Plemlja, sprejet  02.12.2003. 
 

Sklep št. 5: Poslovnik Sveta staršev se objavi na spletni strani šole. Natisnjeni izvod se priloži 
arhivskemu izvodu zapisnika. 

--- 
Ker se je med potekom seje izkazalo, da je potrebno imenovati nov upravni odbor šolskega sklada v novi 
sestavi, ker je prejšnjemu že potekel mandat, kandidati za nove člane tako iz vrst staršev kot s strani šole 
pa so bili že predhodno izvoljeni oziroma predlagani, je Svet staršev najprej  sprejel dva ugotovitvena 
sklepa: 
 

Sklep št. 6 (ugotovitveni): Na 20. redni seji Sveta staršev z dne 22.09.2014 so bili za člane 
Upravnega odbora šolskega sklada na podlagi javnega glasovanja izvoljeni trije predstavniki 
staršev: Polonca Frelih, Gregor Jarkovič in Vesna Čuk.  
 

Sklep št. 7 (ugotovitveni): Svet šole predlaga za člane  Upravnega odbora šolskega sklada štiri 
predstavnike šole. Na pedagoški konferenci 01.07.2014 so bile izbrane: Jana Černe, Mateja Sirk, 
Veronika Koselj in Renata Štern.  
 

Člani Sveta staršev so nato javno in z dvigom rok glasoval o tem, ali naj se predlagane kandidate imenuje 
v upravni odbor šolskega sklada. Člani Sveta staršev so  za člane upravnega odbora šolskega sklada 
izbrali vse  tri predstavnike staršev in sicer Polonco Frelih, Vesno  Čuk in Gregorja Jarkoviča ter vse  štiri 
predstavnike šole in sicer Jano Černe, Matejo Sirk, Veroniko Koselj in Renato Štern in soglašali z njihovim 
imenovanjem v upravni odbor brez vzdržanih glasov ali glasov proti. 
Na podlagi izvedenega glasovanja je  Svet staršev v nadaljevanju postopka imenovanja upravnega odbora 
Šolskega sklada  sprejel naslednji sklep:  
 

Sklep št. 8 o  imenovanju in mandatu upravnega odbora šolskega sklada: 
Svet staršev na svoji 21. (izredni) seji na podlagi 135 čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja ter na podlagi 26. člena na isti seji sprejetega Poslovnika Sveta staršev OŠ prof. dr. 
Josipa Plemlja imenuje  sedemčlanski upravni odbor šolskega sklada v sestavi: Polonca Frelih, 
Vesna Čuk, Gregor Jarkovič, Jana Černe, Mateja Sirk, Veronika Koselj, Renata Štern. Upravni odbor 
je imenovan za dobo enega leta od dneva imenovanja, z možnostjo podaljšanja mandata. 



 
Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila, zato je svet staršev sprejel naslednji sklep: 
 
 
 

Sklep št. 9: Svet staršev poziva novoimenovani upravni odbor šolskega sklada, da se čim prej 
sestane, konstituira ter na novo oblikuje Pravila, ki bodo usklajena z veljavno zakonodajo in 26. In 
27. členom danes sprejetega  Poslovnika Sveta staršev, in s Pravili seznani Svet staršev. 
 
 

AD 3) 
 

Predsednica je člane vprašala, ali še kdo kandidira za predsednika ali namestnika predsednika, sicer se 
izvede javno glasovanje o obeh kandidatih na kandidatni listi, ki je bila  oblikovana na prejšnji seji. Novih 
kandidatov ni bilo, zato je so člani Sveta staršev glasovali javno z dvigom rok in   za predsednika Sveta 
staršev v šolskem  letu 2014/15 izvolili gospoda Gregorja Jarkoviča z enim vzdržanim glasom,  za 
namestnico predsednika Sveta staršev pa je bila soglasno izvoljena gospa Tatjana Pintar. Na podlagi 
izvedenih volitev je predsednica predlagala sprejem naslednjega  ugotovitvenega sklepa: 
 

Sklep (ugotovitveni) št. 10: Svet staršev je na podlagi sklepa 20. seje izvedel volitve predsednika in 
namestnika predsednika z javnim glasovanjem. Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2014-2015 
je Gregor Jarkovič, namestnica predsednika pa je Tatjana Pintar.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
Člani Sveta staršev so se strinjali, da predsednica (v nadaljevanju predsedujoča na seji) sejo vodi do 
konca. Predsedujoča na seji se je še enkrat zahvalila Svetu staršev za izkazano zaupanje in odlično 
sodelovanje ter tako novemu predsedniku kot namestnici zaželela uspešno in dobro delo. Zahvalila se je 
tudi gospe ravnateljici za res konstruktivno sodelovanje. Gospa ravnateljica ji je vrnila zahvalo in nato 
pozdravila novoizvoljenega predsednika in namestnico. 
 
 

AD 4) 
 

Svet staršev je nato nadaljeval sejo z obravnavo točke razno.  
 

 šolska prehrana: predsedujoča na seji je prejela posredovano elektronsko pošto enega izmed 
staršev prvošolcev, v katerem ta navaja, da so jedilniki enolični, da ni zaslediti dni brez mesa, 
sprašuje tudi, kako je z lokalnimi dobavitelji živil itd. Predsedujoča na seji je poudarila, da v okviru 
Sveta staršev že nekaj let zelo dobro dela mešana komisija za nadzor nad šolsko prehrano (starši 
in delavci šole) in je  pozvala k besedi članico komisije, gospo Sergejo Pene Traven, ki  je ponovno 
razložila, kar je bilo že velikokrat povedano (glede raznolikosti prehrane, da v hrani ni 
konzervansov, aditivov, posvečanju kvalitete, lokalnim dobaviteljem….  
Podprla jo je tudi  gospa ravnateljica – povedala je, da se v kuhinji držijo smernic: npr. jedilnik se 
lahko ponovi po treh tednih (pri nas se po šestih), da za lokalno pridelano hrano štejejo vsa živila, 
ki se jih pridela na področju Slovenije, da so smernice Ministrstva za zdravje, da naj bo 10 % hrane 
pa od domačih kmetov oz. pridelovalcev (kar tudi upoštevajo)…  
Ga. Sergeja Pene Traven je obljubila, da bo osebno odgovorila na prispelo elektronsko pošto in v 
njej podrobno odgovorila na vprašanja in pomisleke. 

  



 šolski park: čeprav športni objekti v športnem parku ne ustrezajo  smernicam niti Ministrstva za 
šport niti Športne zveze, je investitor kljub nasprotovanju s strani šole vseeno položil tartan na 
atletsko stezo. Športni park še vedno nima uporabnega dovoljenja. Po razpravi je Svet staršev 
sklenil, da se z dopisom pozove Občino Bled, naj razjasni nastalo oziroma trenutno situacijo. 
 

Sklep št. 11: Svet staršev zahteva od občine Bled, da v lokalnih medijih obvesti vso 
zainteresirano javnost o statusu športnega parka OŠ Bled in o predvidenem datumu odprtja 
športnega parka. Dopis pristojnim na Občini Bled  bo sestavilo novo vodstvo Sveta staršev. 
 

 Gospa ravnateljica je opozorila na problematiko, ki se pojavlja v zvezi s stranišči na nižji stopnji, 
kjer v zadnjem času prihaja do namernega uničevanja – od tega, da je blato vse povsod (ob 
stranišču, celo na stropu...) in zamašenih odtokov (ko čez blato naložijo še goro papirja brez 
vmesnega splakovanja školjke). Prosila je starše otrok od 2. do 5. razreda, naj se doma o tem 
pogovorijo z otroki. 

 Starš s POŠ Ribno je pripomnil, da opažajo, da kuharica pred šolo kadi v času, ko otroci zjutraj 
prihajajo v šolo. Gospa ravnateljica je obljubila, da se bo pozanimala in zadevo uredila. 

  
 
Seja je bila zaključena ob 19.25 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:                Predsednica Sveta staršev, v.d.: 
Tatjana Urbančič                          Katarina Jarc 


