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

v zbornici šole v četrtek, 28.  05.  2015, ob 18. uri 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole, računovodkinja Sudada Džananović 
Prisotni: Tina Burja, Meta Pazlar, Lidija Vidic, Dragan Vardič, Sergeja Pene Traven, Katarina Jarc, 
Gregor Jarkovič, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Petra Tonejc in računovodkinja 
Suada Džananovič  
Odsotni:   Špela Koren, Anuška Vogelnik Holzner 
Opravičeno odsotni:  Metka Svetina, Aneta Varl 
 
   
 
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. Potrditev programa dela, kadrovskega in finančnega načrta za leto 2015. 
3. Razno. 

 
 

AD 1) 
 

Imeli smo eno korespondenčno sejo v kateri je bil sprejet en sam sklep, ki je realiziran in pa eno redno 
sejo.  Predsednica Sveta šole ga. Tina Burja je povedala, da je Občina Bled od Ministrstva za šolstvo 
pridobila pozitivno menje o primernosti in varnosti igrišč za izvajanje športne vzgoje v celoti, zato smo 
igrišče prevzeli. Tudi ostali sklepi iz prejšnje seje so bili realizirani. 
 
 

AD 2) 
 
Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je povedala, da so javni zavodi po zakonu dolžni sprejemat program 
dela, kadrovski in finančni načrt. Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani šole.  
 program dela: ravnateljica je najprej povedala iz česa je vsebinsko sestavljen. Prisotnim ga je 

podrobneje tudi predstavila – poudarila je par novosti, ki se bodo začele izvajat z novim šolskim 
letom: dva nova izbirna predmeta (robotika v tehniki in ansambelska igra) in pa kot šola smo bili 
izbrani da z novim šolskim letom začnemo uvajat prvi tuj jezik (angleščino) v druge razrede. 

 kadrovski načrt: zaposlovanje naj bi se zmanjšalo za 1 %, vendar tega ne bomo dosegli iz več 
razlogov: uvedba prvega  tujega jezika v druge razrede, poveča se tudi število skupin 
neobveznih izbirnih predmetov (iz štiri na sedem), v novem šolskem letu bosta dve porodniški 
odsotnosti.  

 finančni načrt: podrobneje ga je predstavila računovodkinja Suada Džananović. Povedala je, da 
izkazujemo negativno stanje stanje, zato bomo manjkajoča sredstva skušali pridobiti z 
dodatnimi sredstvi s strani države za osebne dohodke ter od Občine za materialno odvisne 
stroške. 
 

Sklep št. 1: Program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2015 je bil soglasno potrjen. 
 

 



AD 3) 
 

Za novi športni park  je bila podan predlog za obnovo postopka izdaje uporabnega dovoljenja, ker je 
steza predolga.  
 
 
 
 

Seja je bila končana ob 19.10 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Tina Burja 


