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

v zbornici šole v četrtek, 27.  09.  2018, ob 18. uri 
 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole, ravnateljica in pomočnica ravnateljice 
Prisotni: Tina Burja, Petra Dermota, Nuša Poljanec, Lidija Vidic, Evgenija Vuzem, Samo Sitar, 
ravnateljica Nataša Ahačič in pomočnica ravnateljice Petra Tonejc 
Odsotni:  Alenka Korošec, Špela Koren 
Opravičeno odsotni:  Tamara Bertoncelj, Aneta Varl, Irena Soklič 
  
 
Predsednica Sveta šole (v nadaljevanju ga. Petra Dermota) je pozdravila vse prisotne. 
Predlagani dnevni red je bil sprejet in je sledeč: 
 
Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sprejetih sklepov in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Predstavitev in sprejem realizacije LDN-ja za šolsko leto 2017/18. 
3. Predstavitev in sprejem LDN-ja in nadstandarda za šolsko leto 2018/19 ter sprotne 

informacije. 
4. Sprejem Pravil šolskega reda. 
5. Sprejem Pravilnika o šolski prehrani. 
6. Potrditev predloga cen za šolsko prehrano in najemnino šolskih prostorov. 
7. Razno. 

 
 

AD 1) 
 

Vsi sklepi so bili realizirani. 
Sklep št. 1: Zapisnik 7. redne seje Sveta šole je bil potrjen. 
 
 

AD 2) 
 
Gradivo je bilo na voljo na spletni strani šole. 
Realizirali smo vse, kar smo si zadali in bili pri tem zelo uspešni. 
Sklep št. 2: Realizacija LDN za š.l. 2017/18 je bila sprejeta. 

 
 

AD 3) 
 
Prav tako je bilo na spletni strani šole tudi gradivo  LDN za š.l. 2018/19. Zastavili smo si dva prednostna 
cilja, ki ju bomo skušali uresničevati prihodnja tri leta, poleg vseh ostalih zastavljenih ciljev. 
S stroški nadstandardnega programa so bili starši seznanjeni na roditeljskem sestanku. 
Sklep št. 3: LDN za š.l. 2018/19 je bil sprejet. 
Sklep št. 4: Nadstandard za š.l. 2018/19 je bil soglasno potrjen. 
 

 
 



AD 4) 
 

Pomočnica ga. Petra Tonejc je predstavila spremembe Šolskega reda. Pravila so razredljena na tri dele. 
Izvzeli smo del o ličenju in oblačenju. Pri oblikovanju Šolskega reda je sodelovala tudi pravnica ga. Nina 
Ana Jäger. 
Novost je upoštevanje postopnosti, sorazmernosti, individualizacije  in  načelo kontradiktornosti.  

Šolski red ima tudi dve prilogi. V prilogi A  so opisi postopkov, v prilogi B pa seznam kršitev. 

V primeru kršitev otrok s posebnimi potrebami mora ravnateljica sklicati tričlansko komisijo, ki potem 
odloča o izdanem ukrepu. Novost je tudi prostor za razmislek.   
Po novem so tri stopnje kršitev: lažje, srednje in težje kršitve. 
Sklep št. 5: Pravila Šolskega reda so bila sprejeta. 
 
 

AD 5) 
 
V Pravilniku o šolski prehrani se spremeni edino 6. člen, ki govori tako o prijavi kot o odjavi šolskega 
obroka (prej je bila samo odjava). 
Sklep št. 6: Pravilnik o šolski prehrani je bil sprejet. 
 
 

AD 6) 
 
Cene prehranskih storitev so enake kot lani. 
Sklep št. 7: Cenik prehranskih storitev za š.l. 2018/19 je bil sprejet. 
Cene najemnin šolskih prostorov se usklajujejo z rastjo cen življenjskih stroškov. Letna rast cen je bila 
1,8 %, zato je ravnateljica predlagala zvišanje cen v enakem procentu. S predlogom so se strinjali vsi 
prisotni. 
Sklep št. 8: Cene za najem šolskih prostorov so bile potrjene. 
 
 

AD 7) 
 
Sklep št. 9: Svet šole potrjuje ceno obrabnine garderobnih omaric v višini 1 EUR letno na učenca 
od 2. – 9. razreda. Obrabnina se obračunava letno v mesecu decembru. 
 
Sklep št. 10: Člani Sveta šole naj ob prejemu vabila (po elektronski pošti)  na sejo svojo 
udeležbo s povratno elektronsko pošto potrdijo ali odpovejo. 
 
 

Seja je bila končana ob 19. uri. 
 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Petra Dermota 


