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

preko videokonferenčnega sistema Microsoft Teams, 25.02.2021, ob 18. uri 
 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole, ravnateljica in pomočnici ravnateljice, računovodkinja 
Prisotni: Petra Dermota, Tina Burja, Nuša Poljanec, Evgenija Vuzem, Iztok Pesrl, Branka Trpin, 
ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnici ravnateljice Petra Tonejc in Helena Vojvoda 
Odsotni:  Lidija Vidic, Samo Sitar, Irena Soklič, Alenka Korošec, Maša Miklavčič 
Opravičeno odsotna: računovodkinja Vesna Ogrinec 
  
 
Predsednica Sveta šole (v nadaljevanju ga. Petra Dermota) je pozdravila vse prisotne. 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sprejetih sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje ter 4. in 5. 
dopisne seje 

2. Predstavitev letnega poročila šole in učno vzgojnega dela v preteklem obdobju. 
3. Potrditev članov – predstavnikov strokovnih delavcev šolskega sklada. 
4. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 
5. Razno. 

 
 

AD 1) 
 

Na zadnji 13. seji je bilo sprejetih pet sklepov. 
Sklep št. 1: Sklepi so bili pregledani, zapisnik 13. redne seje Sveta šole je bil potrjen. 
Na 4. dopisni seji sta bila sprejeta dva sklepa. 
Sklep št. 2: Zapisnik 4.dopisne seje je bil potrjen. 
Na 5. dopisni seji so bili sprejeti štirje sklepi. 
Sklep št. 3: Zapisnik 5. dopisne seje je bil potrjen. 
 
 

AD 2) 
 
Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je povedala, da je računovodkinja zbolela, zato se ni mogla udeležiti 
seje in bo zato sama predstavila oba dela letnega poročila. Gradivo je bilo dostopno na spletni strani 
šole. 
Ravnateljica je povedala, da smo že v začetku leta 2020 imeli veliko obolelih za gripo. Temu je sledil prvi 
val epidemije za Covid-19. Tako smo 16. 3. 2020 prešli na šolanje na daljavo. Epidemija je trajala dlje, kot 
je bilo sprva pričakovano, zato je bilo potrebnega veliko prilagajanja in učenja novih učnih pristopov. 
Nekatere dejavnosti so bile nekoliko okrnjene, pa vendar smo šolsko leto uspešno zaključili. 
Po vrnitvi v šolo se je jeseni epidemija ponovila. V drugem valu epidemije so učenci imeli precej dlje pouk 
na daljavo, vendar smo bili tokrat na to dosti bolje pripravljeni, kot v spomladanskem obdobju. Delo je 
potekalo dosti bolje in tudi bolj umirjeno. Za učitelje je bil nov način dela naporen, saj so poleg svojega 
rednega dela morali poskrbeti tudi doma za svoje otroke. Opazili smo, da je motivacija učencem po novem 
letu padla.  
Tehnični kader je bil v večini časa na čakanju na delo doma, opravljala so se najnujnejša dela. 



▪ Z javnimi sredstvi smo poslovali gospodarno in racionalno. 
 
Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Nekatere aktivnosti smo prilagodili razmeram zaradi 
epidemije.  
Sredstva za delovanje šole zagotavljata Občina Bled in MIZŠ. 
V letu 2020 smo naredili za 450 eur presežka. S tem izkazujemo pozitivni poslovni izid. Sredstva v višini 
450 eur bomo porabili namensko za tekoče vzdrževanje. 
Sklep št. 4: Letno poročilo šole za leto 2020 je bilo potrjeno in sprejeto. 
 
Poročilo o šolskem delu je predstavila pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc: 

✓ S poukom smo pričeli 1. septembra in je potekal po modelu B. 19. 10. 2020 se je za učence 6. – 9. 
razredov začel pouk na daljavo (ki je trajal vse do 12. 2. 2021). Njim so 9. 11. 2020 sledili še 
učenci od 1. – 5. razredov (ki so imeli pouk na daljavo: 1. – 3. razredi do 25. 1.2020 in 4. – 5. 
razredi do 12. 2. 2020). 

✓ Tekom šolanja na daljavo se je spremenil šolski koledar. Jesenske počitnice so bile podaljšane za 
en teden. 

✓ V tem šolskem letu bo samo eno ocenjevalno obdobje z zmanjšanim številom ocen pri posameznih 
predmetih. 

✓ S tekmovanji smo v septembru in oktobru začeli, vendar pa nobeno tekmovanje še ni zaključeno. 
✓ Izvedli smo šole v naravi za 7. razrede (2 oddelka), 6. razrede (Debeli Rtič: nadomeščena šola v 

naravi za 5. razrede, ki jim je v lanskem šolskem letu zaradi epidemije odpadla) in v 3. razredih 
plavalni tečaj (prav tako prenešen iz lanskega šolskega leta). Za 4. razrede naj bi se zimska šola v 
naravi izvedla v mesecu marcu. 

✓ Nekatere dneve dejavnosti smo izvedli na daljavo. 
✓ V mesecu decembru so učenci vsak večer lahko poslušali pravljice za lahko noč, ki jim jih je bral 

naš učitelj g. Primož Mirtič Dolenec. 
Pomočnica ravnateljice ga. Helena Vojvoda je poročala o samoevalvaciji: 
Zanimalo nas je šolanje na daljavo in sicer: tehnična opremljenost, uporaba spletnih orodij, obremenitve, 
samostojnost učencev, najpogostejše težave, število videokonferenc, razpored dela in sodelovanje z 
učitelji. 

✓ Izvedli smo vprašalnike za učence, starše in učitelje.  
✓ Iz prejetih odgovorov je bila tehnična opremljenost ocenjena z zelo zadovoljno.   
✓ Za učenje so bila uporabljena naslednja spletna orodja: spletne učilnice,  MS Teamsi in šolska 

spletna stran – za 1. triado – večina se v teh orodjih dobro znajde. 
✓ Obremenitve otrok in staršev so bile ocenjene kot normalne.  
✓ Samostojnost pri delu je bila v višjih razredih dobra, nižji razredi so doma potrebovali več pomoči 

staršev.  
✓ Opaziti je bilo tudi upad motiviranosti za delo pri učencih. 
✓ Število videokonferenc je bilo ocenjeno kot ravno prav. 
✓ Razpored dela: večina učencev je delo opravilo v dopoldanskem času. 
✓ Tako učenci kot starši so sodelovanje z učitelji v veliki večini ocenili kot dobro oz iroma zelo dobro. 
✓ Na nižji stopnji so si vsi učenci želeli čim prej vrniti nazaj v šolo.  
✓ Glavna ugotovitev  vseh skupaj  pa je - Zavedamo se, da šolanje na daljavo ne more nadomestiti 

tistega pravega učenja, druženja, stikov,… 
 
 

AD 3) 
 
Od predsednice Šolskega sklada ge. Mateje Sirk smo prejeli obvestilo, da članom Šolskega sklada z 21. 
2. 2021 poteče mandat. Predlaganih je bilo več kandidatov, od katerih so nekateri zavrnili kandidaturo.  



Predlagani kandidati (ki so se strinjali s kandidaturo) so: Anja Gluhar, Alenka Kogoj, Tina Koselj in 
podaljšanje mandata ge. Jani Černe. 
Sklep št. 5: Predlagane kandidatke so postale članice Šolskega sklada za 4 letni mandat.  

 
 

AD 4) 
 

Ga. Petra Dermota je pozvala go. ravnateljico in obe pomočnici, da zapustijo sejo.  
Od 1. julija 2020 ponovno izplačuje delovna uspešnost ravnatelja. Prisotni člani so javno, po priloženem 
obrazcu in navodilih za ocenjevanje, ocenili delo ge. ravnateljice. 
Sklep št. 6: Ravnateljica je dosegla 100 % vrednosti meril za doseganje dela plače za delovno 
uspešnost za leto 2020.  
Sklep št. 7: Za redno delovno uspešnost se ravnateljici nameni 5 % polletne mase  njene 
osnovne plače. 
 

AD 5) 
 

 Ravnateljica je povedala, da se 31. 8.2020 izteče pogodba s Sovito za izvajanje prehranskih 
storitev. 

Sklep št. 8: Svet zavoda je dal soglasje k izvedbi postopka za izvajanje prehranskih storitev za 
obdobje treh let. 

 Članom Sveta šole poteče mandat. S strani ustanovitelja še nismo prejeli članov. Na Občini 
bodo imeli sejo 16. 3. 2020, kjer bodo predlagani člani potrjeni. Zaradi tega bo do konstituiranja 
sveta te naloge opravljal sedanji svet. 
Ravnateljica se je zahvalila vsem dosedanjim članom za sodelovanje in povedala, da se veseli 
tudi sodelovanja z novo ekipo. 

 
 

Seja je bila končana ob 19.17 uri. 
 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Petra Dermota 


