
Z  A  P  I  S  N  I  K 
10. redne seje Sveta šole 

v zbornici šole v ponedeljek, 24.  06.  2019, ob 18. uri 
 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole, ravnateljica in pomočnici ravnateljice 
Prisotni: Petra Dermota, Nuša Poljanec, Lidija Vidic, Tina Burja, Evgenija Vuzem, Branka Trpin, 
ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnici ravnateljice Petra Tonejc in Helena Vojvoda 
Odsotni:  Alenka Korošec 
Opravičeno odsotni:  Irena Soklič, Samo Sitar, Iztok Pesrl, Maša Miklavčič 
  
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet in je sledeč: 
 
Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sprejetih sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje. 
2. Poročilo o delu v šolskem letu 2018/2019 in smernice za novo šolsko leto. 
3. Potrditev sprememb Pravil šolskega reda. 
4. Razno 

 
AD 1) 

 
Sprejeti so bili štirje sklepi. Pod točko razno je g. Iztok Pesrl povedal, da je direktor občinske uprave g. 
Berčon Matjaž prosil, da se ga povabi na naslednjo sejo, da bo podrobneje predstavil predvideno 
obnovo šole. Občina Bled na svoji redni seji ni sprejela sklepa za sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo 
šole, zato ga na našo sejo nismo vabili. 
Sklep št. 1: Zapisnik 9. redne seje Sveta šole je sprejet. 
 
 

AD 2) 
 
Ravnateljica je povedala, da smo dali poudarek zasledovanju dveh dolgoročnih ciljev. Rezultati se že 
kažejo: učenci več pozdravljajo, lepše se vedejo v jedilnici. Nekaj napredka je opaznega tudi pri 
reševanju konfliktov. Med letom smo se tudi vključili v projekt »Aktivno v šolo«.  
Pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc je predstavila učni uspeh. Povedala je, da je imelo 14 učencev 
sedem let povprečno oceno 4,5 ali več, 9 učencev pa je imelo negativne ocene pri skupno 14 
predmetih. 
Druga pomočnica ravnateljice ga. Helena Vojvoda je nato predstavila še dosežene uspehe učencev na 
tekmovanjih.  
Ravnateljica je predstavila smernice za novo šolsko leto: 

 Po šolskem koledarju je 2. 9. 2019 prvi šolski dan, delovnih sobot ni predvidenih. 
 Na šoli bo skupno 31 oddelkov: na matični šoli 24,  na POŠ Ribno 4 in na POŠ Boh. Bela 3. 
 Novost: učna gradiva za 2. razrede bodo brezplačna. 
 Potrebovali bomo nekaj dodatnih zaposlitev. 
 Prvi odmor za malico bomo podaljšali za 5 minut, zaradi česar se bo zamaknil celoten urnik 

pouka, vključno z avtobusnim voznim redom. 
 



 
 

AD 3) 
 
Pravila šolskega reda: sprememba je v prilogi B: strnjeni neopravičeni izostanki nad 6 ur, vendar ne več 
kot 9 ur (prej 12 ur), občasni neopravičeni izostanki nad 6 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 
9 ur (prej nad 12 ur oz. nad 18 ur).  
S spremembami so bili predstavniki staršev seznanjeni na seji Sveta staršev. 
Sklep št. 2: Svet zavoda je dne, 24. 06. 2019, potrdil spremembo Priloge B: seznam kršitev, 
postopkov in ukrepov Pravil šolskega reda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. 
 
 
 

Seja je bila končana ob 18.30 uri. 
 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Petra Dermota 


