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ZAPISNIK 23. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem 
obdobju 2012-2016 

 
Seja je potekala v ponedeljek, 28. 9. 2015, ob 19. uri v zbornici šole. 

 
Prisotni: K. Mustafić, M. Režek, J. Boštjančič, S. Kralj (ravnateljica), B. Skodlar, F. Srnec, M. Petras, B. 

Jordan Fleten, B. Gros 

 

Opr. odsotni: J. Janša, D. Košir B. Petkovič 

Neopr. odsotni: B. Zagorc 
 

 
Ker bo predsednica na daljši bolniški odsotnosti, je sejo vodila namestnica predsednice. Pozdravila je 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 LDN in razvojnega načrta v š. l. 2014/15 (priloga). 

3. Razprava in sprejem LDN za leto 2015/16 (priloga). 
4. Obravnava in potrditev nadstandardnega programa za leto 2015/16. 

5. Potrditev cen najema šolskih prostorov in šolske prehrane (priloga). 

6. Pobude, predlogi, vprašanja. 

 

 

 
 Ad1)  

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

 

Sklep 1/23: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo zapisnike 21. redne seje, 20. in 22. dopisnih sej 

ter dnevni red. Zapisniki se obesijo na šolsko spletno stran. 
 

Ad2) 

Ravnateljica je na kratko predstavila poročilo o realizaciji LDN in razvojnega načrta za šolsko leto 2014/15 

ter pripomnila, da se bo v sodelovanju z učiteljskim zborom pripravil nov razvojni načrt. 

Člani niso imeli pripomb ali vprašanj, zato je bil sprejet  

 
Sklep 2/23: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo poročilo o realizaciji LDN in razvojnega načrta v 

š. l. 2014/15. 

 

Ad3) 

Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za leto 2015/16, ki so ga člani sveta zavoda dobili tudi v 
prilogi. 

Člani niso imeli vprašanj ali pripomb, zato je bil sprejet 

 

Sklep 3/23: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16. 

 

Ad4) 
Nadstandardni program v š. l. 2015/16 bo obsegal: 

- Zimska šola v naravi za 6. razrede; 

- Tabore in z njimi povezane dejavnosti v CŠOD v 2., 3., 4., 7. in 8. razredu; 

- Plavalni tečaj v 1. in 3. razredu ter preizkus plavanja v 6. razredu; 

- Interesne dejavnosti ob strokovni pomoči kluba in društev; 
- Ekskurzijo in valeto za 9. razred; 



- 2-dnevni izlet nadarjenih učencev v Muenchen; 
- Tabor za nadarjene, skupaj z OŠ Koseze. 

 

Člani sveta zavoda niso imeli pripomb, zato je bil sprejet 

Sklep 4/23: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo nadstandardni program za leto 2015/16. 

 
Ad5) 

Ker na cene najema šolskih prostorov in šolske prehrane ni bilo pripomb in vprašanj, je bil sprejet 

Sklep 5/23: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo cene najema šolskih prostorov in šolske 

prehrane. 

 

Ad6) 
Pobud in predlogov ni bilo. 

 

 

Seja se je zaključila ob 19.30. uri. 

 

 
Zapisala:        Namestnica predsednice: 

Rjabina Hočevar       Katarina Mustafić   

       

 


