
Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

3. seje sveta staršev, z dne 17. 02. 2022, 
s pričetkom ob 18. uri, preko Microsotf Teams  

 
 
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, 
svetovalna delavka Vesna Kordež  in zapisnikarica Tatjana Urbančič. 
ODSOTNI: Petra Mandič (7.b), Anja Markun (1.e), Maja Homec (4.e), Grega Orel (2.f) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Špela Šanca (3.c), Barbara Pogačar (6.a), Nina Pretnar (9.b), Andreja 
Kolman (2.e), Danjela Urh (3.e) 
 
 
Namestnik predsednika g. Marko Volk je predlagal dopolnitev dnevnega reda: za 5. točko bi se 
vstavilo 6. točko: Ustanovitev komisije za prenovo šole in nato točko razno. 
Dnevni red z dopolnitvijo je bil sprejet in je: 

1. Pregled in realizacija sprejetih sklepov ter potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Predstavitev iniciative PRIMOKIZ – razvoj strategije za celostno podporo družinam z 

otroki do 7. leta starosti. 
3. Seznanitev s spremembami Pravil šolskega reda, Vzgojnega načrta in Hišnega reda 
4. Poročilo o delu in sprotne informacije.  
5. Poročilo šolskega sklada. 
6. Ustanovitev komisije za prenovo šole. 
7. Razno. 

AD 1) 
 

Druga seja je bila izredna in ni nerealiziranih sklepov. Dopis z obravnavno problematiko je bil 
poslan na različne inštitucije, od katerih so bili prejeti tudi odgovori. Se pa razmere stabilizirajo 
in umirjajo. 
Sklep št. 1: Svet staršev je seznanjen z zapisnikom 1. izredne seje sveta staršev, z dne 
12.11.2021, ter z izvršljivostjo sklepov sprejetih na tej seji. Svet staršev zapisnik potrjuje. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
AD 2) 

 
Svetovalna delavka ga. Vesna Kordež je predstavila projekt  PRIMOKIZ . Povedala je, da so vanj 
vključeni 1. razredi in starši teh otrok. Občina Bled se je leta 2020 priključila iniciativi PRIMOKIZ, 
ki poteka na treh nivojih. Največji delež pokriva vrtec. Cilj projekta je izboljšati kvaliteto bivanja. 
Obdobje do 7. leta starosti je ključen v življenju človeka. Takrat se postavijo temelji vsega.  
Iniciativa poteka po 7-ih fazah: oblikoval se je lokalni akcijski tim, ki je pregledal situacijo. Na 
podlagi tega so nato pripravili situacijsko analizo. Iz prejetih odgovorov na poslane vprašalnike so 
bile glavne ugotovitve, da veliko programov že obstaja. 
Glavne ugotovitve staršev:  

• pestrost programov je kar velika, podane pa so bile pobude za izboljšanje infrastrukture,  



• primanjkljaj logopeda, pediatra, športnega pedagoga, 

• stanovanjska in zaposlitvena problematika, 

• slaba informiranost. 
Ga. Vesna Kordež je pozvala vse starše, da so ideje dobrodošle in da se vse predloge ali ideje zbira 
do 15.03.2022 na svojem elektronskem naslovu. 
Ga. Jelka Breznik je povedala, da vidi večjo potrebo po ponudbi tudi za starejše otroke (najstnike). 
G. Marko Volk pa je poudaril, da se mu zdi pomembna brezplačnost programov, ki jo pa v Občini 
Bled pogreša. 
G. Gregor Jarkovič je povedal, da bi bilo zadevo potrebno predstaviti na Občinskem svetu, da se 
lahko svetniki seznanijo z realnimi potrebami občanov, predvsem mladih. 
 
 

AD 3) 
 
Pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc je povedla, da je bila imenovana komisija , ki je skupaj s 
pravnico Ano Nino Jager pregledala in posodobila vse tri dokumente, ki so bili kot gradivo 
objavljeni pred sejo tudi na spletni strani. 
Najprej je predstavila spremembe v Vzgojnem načrtu:  nagrade, priznanja in pohvale se umaknejo 
v Pravila šolskega reda. 
Pri Pravilih šolskega reda se poglavitne spremembe: 

• ukinjen del o dežurnih učencih, 

• dodano je poglavje o obnašanju med poukom na daljavo, 

• črtan je člen s šolsko prehrano, 

• iz vzgojnega načrta so bile prestavljene nagrade, priznanja in pohvale. 
Hišni red je bil najbolj potreben prenove. Dokument je sedaj pripravljen za matično šolo in za obe 
podružnici. 
Go. Vidic Nadnjo je zanimalo, če je v nadzor vključeno tudi šolsko postajališče. Pomočnica 
ravnateljice ga. Petra Tonejc je pojasnila, da dežurni učitelj v garderobah naredi tudi obhod do 
avtobusne postaje, stalnega nadzora pa nimamo. Ga. Nadja Vidic je nato predlagala, da bi tudi 
otroke motivirali za skrb za čistejše okolje, ker se opaža res veliko smeti v okolici postaje, prav 
tako pa tudi pozabljenih oblačil. Povedala je še, da je izvedela, da je nek starejši učenec mlajšim 
učencem na postaji prodajal lizike. Ravnateljica je zagotovila, da bo zadevo preverila. 
 
 

AD 4) 
 

Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je predstavila poročilo o delu. Povedala je, da je delo v šoli 
potekalo skladno z navodili NIJZ. Veliko je bilo dodatnih del in nalog, ter prilagajanja. Januarja je 
bilo zaradi bolniških odsotnih v enem tednu 13 učiteljev, naslednji teden pa kar 17 ter 7 čistilk 
naenkrat, zato je bilo tudi veliko nadomeščanja. Vseeno pa smo večino programa realizirali po 
LDN. Realiziranih je bilo tudi večina šol v naravi.  Zimska šola v naravi v 4. b razredu je odpadla 
zaradi odrejene karantene razredu. Nadomestni termin še vedno iščemo, vendar so kapacitete 
povsod že zasedene.  
Prav tako so bili realizirani tudi plavalni tečaji. 
Februar je mesec varne rabe interneta in v slopu tega, so bile organizirane delavnice Safe.si, ter 
predavanje za starše. 



Ravnateljica je povedala še, da je precej otrok neocenjenih, vendar da bomo vse to nadoknadili. 
Pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc je nato predstavila učni uspeh: rezultate v prvi 
konferenci.  
Veliko tekmovanje je bilo prestavljenih, kar nekaj tekmovanj pa je bilo vseeno realiziranih. 
Ga. Lejla Zadel je vprašala, če je nedoseganje minimalnih standardov vezano na neprisotnost pri 
pouku. Ravnateljica je pojasnila, da se ocenjuje celo leto in da je šele na koncu končna ocena. 
 
 

AD 5) 
 
G. Gregor Jarkovič je povedal, da je v povezavi s šolskim skladom potrebno izvesti volitve oz. 
potrditi novo kandidaturo s postopkom volitev. Ga. Anja Gluhar je podala odstopno izjavo zaradi 
osebnih okoliščin, namesto nje pa je bila predlagana ga. Blanka Valant. 
G. Gregor Jarkovič je povedal, da je bila zakonodaja v zvezi z upravljanje šolskega sklada nekoliko 
spremenjena in da je sedaj možna tudi socialna funkcija tega sklada.  Sklad se financira iz raznih 
virov dohodkov in tako je imel sklad v letu 2021 cca. 10.000 eur prihodkov. Stanje na računu 
šolskega sklada je bilo, na dan 31.12.2021, 13.266 eur. Točna dinamika odhodkov in prihodkov je 
razvidna iz poročila sklada.  
Nastop dela ge. Blanke Valant v šolskem skladu je potrebno z glasovanjem in volitvami potrditi. 
Sklep št. 2: Kandidatka Blanka Valant je bila soglasno potrjena   v upravni odbor šolskega sklada 
s strani sveta staršev. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
AD 6) 

 
G. Gregor Jarkovič je povedal, da smo v sodelovanju z vodstvom občine dosegli, da je šola s 
telovadnico postala realni in prednostni projekt občine in je že uvrščena v NRP-je občine s prvimi 
konkretnimi aktivnostmi v letu 2023. Pri osnovnem pregledu možnih variant z upoštevanjem vseh 
okoliščin, predvsem logističnih zaradi nemotenega poteka pouka za vse učence, je bilo zadnje 
zavzeto stališče, da se na istem prostoru izvede novogradnja tako šole kot telovadnice.  
G. Marko Vovk je pojasnil, da se je ideja za ustanovitev komisije pojavila zaradi občutka, da se s 
prenovo šole ne ukvarja nihče, ter da inštitucije svet staršev dojemajo zgolj kot nek »okrasek«. 
Šola bi morala biti privlačna mladim. Zaradi vsega tega, naj bi se ustanovila komisija, ki bi skrbela 
za prenos idej od staršev do odločevalcev. 
Sklep št. 3: Predlog, da se ustanovi komisija je bil sprejet. 
Sklep št. 4: Komisija v sestavi Lejla Zadel, Marko Vovk, Nika Majcen in Gregor Jarkovič je bila 
uradno oblikovana in potrjena. 
Sklepa sta bila sprejeta soglasno.  
Kot predsednika komisije se določi g.Vovka, ki poskrbi za prvi sklic komisije, kjer se dogovorijo 
nadaljnje aktivnosti in delo. Komisija bo na naslednji seji poročala kaj se je, v tem vmesnem 
času, dogajalo v zvezi z aktivnostmi glede prenove šole. 
 
 

AD 7) 
 

• Akcija pomoči učencu, ki jo je sprožil g. Gregor Jarkovič, je doživela velik uspeh in se v 
imenu prejemnika pomoči, vsem ki so kakorkoli pomagali, iskreno zahvaljuje.  



• Predstavnika sveta staršev za 1. f razreda je zanimalo, kdaj se načrtuje umivanje zob v 
šoli. Ravnateljica je povedala, da imajo v zdravstvu svoja navodila, zagotovo pa bomo 
umivanje zobkov vrnili nazaj v šolo,  za kar si bomo tudi prizadevali. 

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


