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ZAPISNIK 18. SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem obdobju 2012-

2016 
 

Seja je potekala v ponedeljek, 29. 9. 2014, ob 19. 10 uri v zbornici šole. 

 
Prisotni: K. Mustafić, M. Režek, J. Boštjančič, S. Kralj (ravnateljica), B. J. Fleten, J. Janša, B. Petkovič, B. 

Skodlar 

Odsotni: F. Srnec, B. Zagorc, M. Petras 
 

 
Predsednica je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji dnevni red: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje in zapisnikov dopisnih sej sveta šole (priloga), 

pregled uresničitev sklepov in potrditev dnevnega reda. 

2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta in razvojnega načrta v šolskem letu 2013/14 

(priloga). 

3. Razprava in sprejem letnega delovnega načrta za leto 2014/15 (priloga). 

4. Obravnava in potrditev nadstandardnega programa za leto 2014/15. 
5. Potrditev cen najema šolskih prostorov in šolske prehrane. 

6. Pobude, predlogi, vprašanja. 

 

Ravnateljica je v zvezi s sklepom 17. dopisne seje povedala, da je MIZŠ zavrnilo vlogo za podpis 

podjemne pogodbe s podjetjem Impulz Kranj (računalniška podpora). Svet zavoda je zato zaprosila za 
soglasje k razpisu delovnega mesta računalničarja za določen čas (nadomeščanje delavke na bolniški 

in porodniški odsotnosti). 

 

Predsednica je prisotne zaprosila za soglasje in sprejet je bil 

Sklep 1/18: svet zavoda daje soglasje k objavi prostega delovnega mesta računalničarja za 

določen čas (nadomeščanje redno zaposlene delavke na bolniškem in porodniškem dopustu). 
 

Ad1)  

Na zapisnike in dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil sprejet  

Sklep 2/18: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo zapisnike 15. redne, 16. in 17. dopisne seje 

ter današnji dnevni red. 

 
Ad2) 

Ravnateljica je na kratko poročala o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto (priloga). 

Člani sveta niso imeli nobenih pripomb ali vprašanj. 

 

Ad3) 
Ravnateljica je na kratko poročala o LDN za tekoče šolsko leto (priloga). Ker tudi tu člani sveta niso 

imeli vprašanj ali pripomb, je bil soglasno sprejet 

Sklep 3/18: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo LDN za šolsko leto 2014/15. 

 

Ad4) 

Ravnateljica je predstavila nadstandardne programe za šolsko leto 2014/15: 
- Plavanje v 1., 3. in 6. razredu. 

- Ekskurzija in valeta v 9. razredu. 

- Plačljivi dnevi dejavnosti. 

- Naravoslovni tabori in šole v naravi. 

Sprejet je bil 



Sklep 4/18: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo naštete nadstandardne programe 2014/15 
Ad5) 

Predsednica je zaprosila za potrditev cen šolskih prostorov in šolske prehrane (priloga). Prisotni niso 

imeli vprašanj ali pripomb, zato je bil sprejet 

Sklep 5/18: člani sveta soglasno potrjujejo cene najema šolskih prostorov in šolske prehrane. 

 

 
     Ad6) 

Predsednica sveta je člane sveta zavoda vprašala, kakšno je njihovo mnenje o samovoljnem nakupu 

delovnih zvezkov v 8. B razredu pri predmetu zgodovina, o čemer se je razpravljalo na seji sveta staršev, in 

sicer zato, če bi v prihodnosti prihajalo do zapletov. Meni, da je treba upoštevati zakonodajo in pravilnike, 

ki določajo urejanje tega področja. Gospa Pečnik je povedala, da smo ena izmed šol, ki ima zelo malo DZ. 

Ministrstvo je sicer staršem dalo možnost razprave in potrjevanja DZ, vendar meni, da bi morali imeti 
učitelji več svobode pri izbiri učnih gradiv, se pa strinja, da se morajo sklepi, sprejeti na sejah sveta 

staršev, upoštevati. Gospa Jordan je pripomnila, da se morajo sklepi, sprejeti na svetu staršev, upoštevati, 

saj bi sicer lahko učitelji med letom poljubno menjali ali dodajali učna gradiva.  

 

 
Seja se je zaključila ob 19.40 uri. 

 

 

Zapisala:         Predsednica: 

Rjabina Hočevar        Jana Janša 

 


