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

v zbornici šole v četrtek, 24.  09.  2015, ob 18. uri 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole,  
Prisotni: Tina Burja, Meta Pazlar, Metka Svetina, Lidija Vidic, Dragan Vardič, Sergeja Pene Traven, 
Katarina Jarc, Gregor Jarkovič, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Alenka Branc 
Demšar  
Odsotni:   Špela Koren, Anuška Vogelnik Holzner 
Opravičeno odsotni:  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 in potrditev zapisnika prejšnje seje in dopisne seje. 
2. Predstavitev in sprejem realizacije LDN-ja za šolsko leto 2014/15. 
3. Predstavitev in sprejem LDN-ja in nadstandarda za šolsko leto 2015/16. 
4. Potrditev predloga cen za šolsko prehrano in najemnino šolskih prostorov. 
5. Razno 

 
AD 1) 

 
Tako na redni kot na dopisni seji je bil sprejet samo po en sklep. Pripomb na oba zapisnika ni bilo. 
 
 

AD 2) 
 
Ravnateljica je predstavila poročilo o delu in realizacijo LDN za šolsko leto 2014/15 (gradivo je bilo 
objavljeno na spletni strani šole). 
Učni uspeh je predstavila pomočnica ga. Alenka Branc Demšar. 
Sklep št. 1.): Realizacija LDN za šolsko leto 2014/15 je bila soglasno potrjena. 
 

 
AD 3) 

 
Ravnateljica je predstavila še LDN za šolsko leto 2015/16. Nato je po razredih predstavila še stroške za 
nadstandardni program.  
Sklep št. 2): Svet šole je soglasno potrdil LDN in nadstandard za šolsko leto 2015/16. 
 
 

AD 4) 
 
Cenik prehranskih storitev ostaja enak kot v preteklem šolskem letu: cene ostajajo nespremenjene. 
Sklep št. 3): Svet šole soglasno potrjuje cene šolske prehrane za šolsko leto 2015/16. 
Najemnine šolskih prostorov prav tako ostajajo nespremenjene. 
Sklep št. 4): Svet šole soglasno potrjuje predlagane cene šolskih prostorov za šolsko leto 
2015/16. 



AD 5) 
 

 V mesecu oktobru bo na porodniški dopust odšla učiteljica OPB, zato bomo potrebovali 
nadomestno zaposlitev. 
Sklep št. 5) Svet šole soglaša z nadomestno zaposlitvijo delavke (osnovnošolski učitelj v 
oddelku podaljšanega bivanja) zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu. 

 Svet staršev je na svoji 24. seji dne 23.9.2015 izvolil tri članice komisije za šolsko prehrano: 
Marušo Cund, Simono Ferčej in Tanjo Beravs Starc. 

 Svet staršev je podaljšal mandat upravnemu odboru šolskega sklada. 
 Svet staršev je predlagal postavitev table (za krajši čas) za merjenje hitrosti v območju 

umirjenega prometa ob šoli. 
 Učiteljica 5. razreda, kjer izvajajo kolesarski izpit, je povedala, da so na zelo kratki razdalji kar tri 

različne verzije kolesarske steze in da je s tem kolesarjenje otežkočeno. 
 Ga. Katarina Jarc je opozorila na veje, ki visijo nad cesto ob šoli in bi lahko padle na cesto, zato 

bi jih bilo nujno potrebno sanirati. 
 V sklopu novega projekta Fit4Kid bomo na šoli uvajali vzpodbujanje pitja vode pri otrocih, kar bo 

pomenilo tudi, da bodo otroci morali imeti v šoli neko plastenko za pitje. 
 Ugotavljamo, da se predstavniki Občine skoraj ne udeležujejo sej (ena članica se ne odziva niti 

na dopisne seje). 
Sklep št. 6): Svet šole pozove Občino naj opozori svoje predstavnike naj se udeležujejo 
sej. 
 

 

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


