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

v zbornici šole v torek, 03.  03.  2015, ob 18. uri 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole, računovodkinja Sudada Džananović 
Prisotni: Tina Burja, Meta Pazlar, Metka Svetina, Lidija Vidic, Dragan Vardič, Sergeja Pene Traven, 
Katarina Jarc, Gregor Jarkovič, Aneta Varl, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Petra 
Tonejc in računovodkinja Suada Džananovič (samo do vključno druge točke dnevnega reda) 
Odsotni:   Špela Koren, Anuška Vogelnik Holzner 
Opravičeno odsotni:  / 
 
   
 
Predsednica Sveta šole ga. Tina Burja (v nadaljevanju: predsednica) je pozdravila vse prisotne. K 
predlaganem dnevnem redu ni bilo pripomb zato je bil soglasno potrjen in je: 
 

1. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje. 
2. Predstavitev letnega poročila šole. 
3. Učno vzgojno delo v preteklem obdobju. 
4. Usmeritve za naslednje šolsko leto. 
5. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja.  
6. Predlogi in pobude. 

 
 

AD 1) 
 

Ostajajo odprti vsi štirje sklepi (iz 2. in 3. seje Sveta šole) glede šolskega športnega parka. 
Ravnateljica je seznanila prisotne z vsebino elektronske pošte, ki jo je dobila od direktorja občinske 
uprave v zvezi z športnim parkom. Šola bo vztrajala, da pridobi mnenje glede primernosti in varnosti 
igrišč za izvajanje športne vzgoje v celot  tudi s strani ministrstva. Predstavnik Sveta šole g. Gregor 
Jarkovič je povedal, da je bila posredovana tudi vsa potrebna dokumentacija računskemu sodišču glede 
porabe javnih financ in varne uporabe igrišč. Vsi prisotni na seji so se strinjali, da je potrebno vztrajati na 
izpolnitvi vseh sklepov.  
Sklep št. 1: Svet šole vztraja naj Občina od Ministrstva za šolstvo pridobi mnenje glede 
primernosti in varnosti igrišč za izvajanje športne vzgoje v celoti. 
Vsi sklepi iz prejšnje seje so bili realizirani. 
Vsi sklepi iz 4. – 6. korespondenčne seje so bili soglasno potrjeni.  
Sklep št. 2: Zapisnik je bil soglasno potrjen, prav tako pa tudi vse tri zadnje korespondenčne 
seje. 
 

AD 2) 
 
Gradivo  Letno poročilo za leto 2014 je bilo objavljeno na spletni strani šole. Ravnateljica je predstavila 
bistvene postavke iz njegove vsebine, računovodkinji pa računovodsko poročilo. 
Del vsebine letnega poročila je tudi ugotavljanje kakovosti in samoevalvacija. Rezultate ankete 
vprašalnika o šola v naravi je predstavila pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc. Ga. Katarina Jarc je 
opozorila na dokaj majhen odziv staršev pri izpolnjevanjute ankete. Seznanila je vse prisotne tudi z 
aktivnostjo aktivov Svetov staršev gorenjske.  
Sklep št. 3: Letno poročilo za leto 2014 je bilo soglasno sprejeto. 



 
 

AD 3) 
 
Pomočnica ravnateljice je predstavila učno vzgojno delo v preteklem obdobju. 
 
 

AD 4) 
 

 Ravnateljica je povedala, da je Ministrstvo za šolstvo nekoliko zmanjšalo sredstva za razne 
stroške (ukrep naj bi veljal do 31.3.2015). 

 Prijavili smo se tudi na razpis za uvajanje prvega tujega jezika v druge razrede OŠ. 

 Nadaljujemo z uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov (1., 4., 5., 7. in 8. razredi). 
 

AD 5) 
 
Ocena delovne uspešnosti ravnateljice: predsednica Sveta šole ga. Tina Burja je v sodelovanju z vsemi 
prisotnimi izpolnila ocenjevalni list. 
Sklep št. 4: Svet šole je ocenil, da je ravnateljica šole ga. Nataša Ahačič dosegla 100 % vrednosti 
meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.  
 
 

AD 6) 
 

 Ga. Katarina Jarc je povedala, da bodo člani Sveta šole in člani Sveta staršev prejeli tudi pisno 
vse v zvezi z aktivnostmi (datumsko) Aktivov svetov staršev, ki se bodo izvajale v mesecu 
marcu. 

 Opozorila je tudi na kršitve 59. člena Pravilnika o delu zavoda, kjer je navedeno, da je potrebno 
objavljati na spletni strani šole in oglasnih deskah tudi zapisnike in vabila Sveta šole. Kršitev bo 
v prihodnje odpravljena. 

 G. Gregor Jarkovič je predlagal, da se ob novih igriščih postavijo opozorilne table z pravili 
uporabe igrišča. Ravnateljica je povedala, da bo to tudi urejeno, vendar dokler igrišče nima 
uporabnega dovoljenja, tega še ne more realizirati. 

 
 
 

Seja je bila končana ob 20.10 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Tina Burja 


