
Z  A  P  I  S  N  I  K 
12. seje Sveta šole 

v zbornici šole v sredo, 22.  02.  2017, ob 18. uri 
 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole  
Prisotni: Tina Burja, Meta Pazlar, Metka Svetina, Lidija Vidic, Dragan Vardič, Gregor Jarkovič, Aneta 
Varl, Tamara Bertoncelj, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Petra Tonejc 
Odsotni:  Katarina Jarc, Špela Koren 
Opravičeno odsotni: Sergeja Pene Traven 
 
   
Predsednica Sveta šole ga. Tina Burja (v nadaljevanju: predsednica SŠ) je pozdravila vse prisotne. 
Povedala je, da je en dan po pošiljanju vabil za to sejo, prispela iz MIZŠ nova okrožnica vezana na 
ocenjevanje ravnatelja, zato je predlagala, da se dnevnemu redu doda še ena točka. Tako se 
predlagani dnevni red nekoliko spremeni: 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje in dopisne seje. 
2. Predstavitev letnega poročila šole in učno vzgojno delo v preteklem obdobju. 
3. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 
4. Aktivnosti v zvezi s prenovo OŠ Bled. 
5. Razno. 

 
Predlagani dnevi red je bil potrjen. 
 

AD 1) 
 

Vsi sklepi prejšnje seje so bili realizirani. Prav tako tudi sklepi iz dopisne seje. Rezultate dopisne seje je 
predsednica SŠ tudi posredovala vsem članom po elektronski pošti. 
 
 

AD 2) 
 
Ravnateljica je povedala, da je računovodkinja ga. Suada Džananović zbolela, zato bo ona sama 
predstavila oba dela letnega poročila (tudi računovodski del). 
Gradivo je bilo dosegljivo na spletni strani šole, zato je navajala najpomembnejše dele iz njega. Nekaj več 
je pa povedala glede ugotovitev notranje revizije v zvezi s poslovanjem Šolskega sklada. Podrobnejšemu 
poročilu o tem se je pridružil g. Jarkovič Gregor, ki je prisotne seznanil z vsebino pogovorov na včerajšnji 
seji Sveta staršev, kjer je bil prav tako obravnavan Šolski sklad, ter vse v zvezi z delom v njem. 
Ravnateljica je še podala predlog za porabo presežka prihodkov nad odhodki – predlaga nakup novega 
šolskega avtomobila in pisarniških stolov. 
Sklep št. 1.: Letno poročilo za leto 2016 je bilo soglasno sprejeto. 
Sklep št. 2.: Svet šole soglaša, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za nakup osnovnih 
sredstev (novega šolskega avtomobila in pisarniških stolov). 
Nato je ravnateljica predstavila samoevalvacijo (potek, rezultate samoocenjevanja in usmerjanje dela), ter 
rezultate analize oz. spletne ankete o uvajanju sodobnih metod poučevanja pri pouku. 
Pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc je nato predstavila še poročilo o učnem uspehu ob polletju, dnevih 
dejavnosti in dosežkih na tekmovanjih. 



 
AD 3) 

 
Ocena delovne uspešnosti ravnatelja: predsednica Sveta šole je v odsotnosti ravnateljice in pomočnice 
ravnateljice s pomočjo vseh prisotnih izpolnila obrazec za ocenjevanje. 
Sklep št. 3.: Svet šole je ocenil, da je ravnateljica ga. Nataša Ahačič dosegla 100 % vrednosti 
meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 
 
 

AD 4) 
 

Ga. Meta Pazlar  je bolj natančno predstavila aktivnosti v zvezi s prenovo šole: zadeva se je začela zelo 
premikati. Na končno verzijo so podali strokovne pripombe (npr. tudi ali je bolj smiselna obnova ali 
prenova). 
Ravnateljica je njeno poročanje dopolnila še s kronološkimi podatki glede aktivnosti okoli tega. Podanih 
je bilo veliko utemeljenih pripomb (s čimer se je strinjal tudi odgovorni za projekt s strani Občine g. Jan). 
Danes je bila tudi na sestanku (skupaj s podžupanom in direktorjem občinske uprave) na MIZŠ v 
Ljubljani.  
Obnova oz. prenova šole naj bi potekala v dveh delih: najprej šola, nato pa še telovadnice. 
Povedala je tudi, da g. Iztok Žigon (MIŽŠ) podpira leseno gradnjo, pohvaljen je bil tudi vrtec in naš 
športni park. Na MIZŠ so svetovali, da če pride cena na 80 % ali več za obnovo na ceno prenove, je bolj 
smotrno iti v izgradnjo nove šole. Poudaril je, da je mnenje uporabnika potrebno upoštevat, prav tako pa 
se mora uporabnik hkrati zavedati, da je Občina lastnik in so oni tisti, ki se dokončno odločijo. 
Na MIZŠ bo povabljen projektant, da bodo skupaj uskladili predloge in prišli do skupnih rešitev. Do 
poletja naj bi bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija, septembra pa že vložena vloga za gradbeno 
dovoljenje, ki naj bi bilo izdano do aprila 2018. 
 
 

AD 5) 
 

G. Gregor Jarkovič je povedal, da so bili izvoljeni trije novi predstavniki iz Sveta staršev v Svet šole. 
Poimensko je kandidate že sporočil predsednici Sveta šole. 
 
 
 
 

Seja je bila končana ob 20.00 uri. 
 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Tina Burja 


