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ZAPISNIK 4. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem obdobju 

2016-2020  
 

Seja je potekala v ponedeljek, 29. 5. 2017, ob 19.00 uri v zbornici šole. 

 
Prisotni: R. Richter, B. Skodlar, V. Benčan, M. Lebar, K. Jaklič, M. L. Opaka, Ana U. Konjajeva, B. Jordan 

Fleten in povabljeni Simona Kralj ter Barbara Gros 

 

Opr. odsotni: B. Zrnec in R. Rugelj 

 
Predsednica je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji dnevni red: 

 
1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta šole (gradivo). 

2. Potrditev nove cene kosila v šolskem letu 2017/18. 

3. Aktualne zadeve. 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb, zato so člani sveta soglasno sprejeli 
Sklep 1/4: dnevni red se potrdi. 

 

Ad1) 

Na osnutek zapisnika 3. seje prisotni niso imeli pripomb in sprejet je bil 

Sklep 2/4: zapisnik se potrdi in obesi na šolsko spletno stran. 

 
Ad2) 

Ravnateljica je povedala, da z novim šolskim letom dobimo novega dobavitelja kosil in sicer ZU Janeza 

Levca. Cena bo enotna za vse učence od 1. do 9. razreda, znašala pa bo 2,80 EUR. Kosilo se bo pocenilo 

tudi za zaposlene. Obračun stroškov kuhinje, ki ga je pripravila računovodkinja,  je priloga zapisniku. 

Člani sveta so se s povedanim strinjali, ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet 
Sklep 3/4: člani sveta potrjujejo nov cenik šolske prehrane, ki bo začel veljati 1. 9. 2017 in je 

priloga zapisniku. 

 

Ad3) 

Predlagano je bilo, da bi bile pri diferenciaciji heterogene manjše skupine otrok od 4. do 9. razreda pri 

vseh treh predmetih. 
Prisotni so se s predlogom strinjali in soglasno je bil sprejet 

Sklep 4/4: člani sveta potrjujejo manjše skupine učencev pri vseh treh predmetih (MAT, SLO in 

TJA). 

 

Glede na obseg dnevnega reda za seje sveta staršev se bomo sproti prilagajali in določali uro za seje sveta 
šole. 

 

 

Seja je bila končana ob 19.15 uri. 

 

 
Zapisala:         Predsednica sveta šole: 

Rjabina Hočevar        Martina Lešnjak Opaka 


