
Z  A  P  I  S  N  I  K 
3. redne seje Sveta zavoda 

preko videokonferenčnega sistema Microsoft Teams, 28.09.2021, ob 18. uri 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta zavoda 
Prisotni: Petra Dermota, Sara Petič, Albina Svetina, Bernardka Bernard, Evgenija Vuzem, Petra Šolar 
Bavdaž, Adriana Kar, Marjeta Vodnjov, Branka Trpin, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica 
ravnateljice Petra Tonejc  
Opravičeno odsoten: Iztok Pesrl 
Odsotna:  Maša Miklavčič 
  
 
Predsednica  Petra Dermota je pozdravila vse prisotne in potrdila sklepčnost seje. 
 

AD 1) 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda. 

2. Potrditev menjave člana v svetu zavoda. 

3. Pregled in realizacija sprejetih sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje. 

4. Poročilo o delu v šolskem letu 2020/21 in sprejem realizacije LDN za šolsko leto 

2020/21. 

5. Predstavitev in sprejem LDN in nadstandarda za šolsko leto 2021/2022 ter 

sprotne informacije. 

6. Potrditev predloga cen za šolsko prehrano in najemnino šolskih prostorov. 

7. Razno. 

 
AD 2) 

 
Petra Dermota je seznanila prisotne člane z obvestilom, ki ga je prejela od Petra Zupana, v katerem 
navaja, da se z 31.8.2021 poslavlja in mu zaradi tega poteče tudi članstvo v svetu zavoda. Povedala je, 
da je ob preteklih volitvah drugo mesto zasedla Andreja Grilc, ki pa je trenutno na daljši bolniški, tretje 
mesto pa Sara Petrič. Na konferenci 25. 08. 2021 je tako kolektiv potrdil članstvo Sari Petrič.  
Soglasno je bila potrjena tudi na današnji seji. 
Sklep št. 1: Menjava v svetu zavoda je potrjena. 
 
  

AD 3) 
 
Petra Dermota je prebrala sprejete sklepe prejšnje seje. 
Sklep št. 2: Zapisnik 2. redne seje sveta zavoda je potrjen. 
 

AD 4) 
 
Ravnateljica Nataša Ahačič (v nadaljevanju ravnateljica) je predstavila realizacijo LDN z šolsko leto 
2020/21. Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani šole. Povedala je še, da je bila realizacija 
obravnavana tudi na včerajšnji seji sveta staršev. 



Sklep št. 3: Realizacija LDN za šolsko leto 2020/21 je sprejeta. 
 

AD 4) 
 

Ravnateljica je predstavila LDN za šolsko leto 2021/22. Gradivo je bilo prav tako objavljeno na spletni 
strani šole. Povedala je, da je bila na svetu staršev podana pripomba: v  LDN ni vsebine s področja 
internetne varnosti.  Pojasnila je, da je šlo zgolj za izpuščen podatek, ki ga je sedaj dodala. 
Sklep št. 4) LDN za šolsko leto 2021/22 z vključenim nadstandardom je sprejet. 
 

AD 5) 
 
Ravnateljica je povedala, da je bila za izvajanje prehranskih storitev ponovno izbrana Sovita. Cene 
ostajajo enake, spremenila se je edino cena malice, ki pa jo predpiše Ministrstvo in je iz prejšnjih 0.80 
eur šla na 0.90 eur. 
Sklep št. 5) Predlagane cene za šolsko prehrano za šolsko leto 2021/22 so potrjene. 
Ravnateljica je predlagala, da cene najema šolskih prostorov in telovadnic ostanejo enake kot v 
preteklem letu. Povedala je še, da zaradi omejitev uporabniki telovadnic v prejšnjem šolskem letu skoraj 
niso mogli uporabljati.  
Sklep št. 6) Predlagane cene za najem šolskih prostorov in telovadnic za šolsko leto 2021/22 so 
potrjene. 
 
 

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


