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

preko videokonferenčnega sistema Microsoft Teams, 29.09.2020, ob 18. uri 
 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole, ravnateljica in pomočnici ravnateljice,  
Prisotni: Petra Dermota, Tina Burja, Nuša Poljanec, Lidija Vidic,Evgenija Vuzem, Samo Sitar, Irena 
Soklič, Iztok Pesrl, Branka Trpin, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnici ravnateljice Petra Tonejc in 
Helena Vojvoda 
Odsotni:  Alenka Korošec, Maša Miklavčič 
  
 
Predsednica Sveta šole (v nadaljevanju ga. Petra Dermota) je pozdravila vse prisotne. 
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sprejetih sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje. 
2. Poročilo o delu v šolskem letu 2019/20 in sprejem realizacije LDN za šolsko leto 2019/20. 
3. Predstavitev in sprejem LDN in nadstandarda za šolsko leto 2020/21 ter sprotne 

informacije. 
4. Potrditev predloga cen za šolsko prehrano in najemnino šolskih prostorov. 
5. Razno. 

 
 

AD 1) 
 

Na zadnji seji so bili sprejeti trije sklepi.  
Sklep št. 1: Sklepi so bili pregledani, zapisnik 12. redne seje Sveta šole je bil soglasno potrjen. 
 
 

AD 2) 
 
Gradivo je bilo dostopno na spletni strani šole, zato je ravnateljica na kratko predstavila celotno vsebino. 
Povedala je, da je bilo lansko šolsko leto nekoliko drugačno kot do sedaj. Zaradi korone in sprejetih 
ukrepov zaradi razglašene epidemije smo vzgojno-izobraževalno delo od 16. marca izvajali na daljavo. 
Z delom smo pričeli že takoj prvi teden. Učenci so se nato nazaj v šolo vračali postopno.  
Šolsko leto smo zaključili uspešno. Vsi učenci so napredovali. 
Sklep št. 2: Realizacija LDN za šolsko leto 2019/20 je sprejeta. 

 
 

AD 3) 
 
Ravnateljica je predstavila LDN za šolsko leto 2020/21 (gradivo je bilo prav tako objavljeno na spletni 
strani šole).  
Nadstandard programa je bil na Svetu staršev potrjen. 
Sklep št. 3: LDN in nadstandard programa  za šolsko leto 2020/21 je sprejet. 
 

 
 



AD 4) 
 

Ravnateljica je predstavila predlagani cenik najemnin šolskih prostorov in cenik prehrane za šolsko leto 
2020/21. Povedala je, da so pri prehrani cene ostale enake, predlaga pa tudi, da cene za šolske 
prostore in telovadnice prav tako ostanejo enake kot v lanskem šolskem letu.  
Sklep št. 4: Predlagane cene za šolsko prehrano za šolsko leto 2020/21 so potrjene. 
Sklep št. 5: Predlagane cene najemnin šolskih prostorov in telovadnic za šolsko leto 2020/21 so 
potrjene. 

 
AD 5) 

 
Pod točko razno ni bilo nobenih predlogov ali pripomb. 
 
 

 

Seja je bila končana ob 18.45 uri. 
 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Petra Dermota 


