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ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem obdobju 

2016-2020  
 

Seja je potekala v ponedeljek, 2. 10. 2017, ob 19.00 v zbornici šole. 

 
Prisotni: R. Richter, B. Skodlar, V. Benčan, M. Lebar, K. Jaklič, M. L. Opaka, Ana U. Konjajeva, B. Jordan Fleten, B. 
Zrnec, R. Rugelj in povabljeni Simona Kralj ter Barbara Gros 
 
Odsotni: B. Petkovič 

 
Ravnateljica in tajnica sta se opravičili vsem prisotnim, ker so priloge dobili šele na dan seje, in ne v petek, kot je bilo 
obljubljeno. 
Predsednica je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji dnevni red: 
 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje (priloga, pregled uresničitev sklepov in potrditev dnevnega reda). 

2.  Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2016/17 (priloga). 

3.  Razprava in sprejem letnega delovnega načrta za leto 2017/18 (priloga). 

4.  Razprava in sprejem popravkov in dopolnitve vzgojnega načrta (priloga). 

5.  Obravnava in potrditev nadstandardnega programa za leto 2017/18. 

6.  Potrditev cen najema šolskih prostorov in šolske prehrane za leto 2017/18. (priloga). 

7.  Realizacija razvojnega načrta v šolskem letu 2016/17 (priloga). 

8.  Pobude, predlogi, vprašanja. 
 

Na dnevni red ni bilo pripomb, zato so člani sveta soglasno sprejeli 
Sklep 1/5: dnevni red se potrdi. 
 
Ad1) 

Na osnutek zapisnika 4. seje je imela predsednica pripombo, da se pri 3. točki dopiše: »heterogene manjše skupine 
učencev«. Stavek se bo tako glasil: Predlagano je bilo, da bi bile pri diferenciaciji heterogene manjše skupine otrok od 
4. do 9. razreda pri vseh treh predmetih. Prisotni so se soglasno strinjali s predlogom in sprejet je bil 
Sklep 2/5: v zapisnik se vnese sprememba, potrdi in obesi na šolsko spletno stran. 

 
Ad2) 

Ravnateljica je na kratko poročala o realizaciji LDN 2016/17. 
Pohvala našemu hišniku Klemenu Kastelicu, predsednica pa je predlagala, da se pri projektih doda: Izmenjava šol iz 
Srbije. 
Drugih pripomb na poročilo ni bilo, zato je bil sprejet 
Sklep 3/5: Člani sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji LDN 2016/17. 

 
Ad3) 

Ravnateljica je na kratko predstavila bistvene postavke osnutka LDN 2017/18 in pripomnila, da bodo manjši 
popravki vneseni v lektorirano verzijo. Izpostavila je načrt statične sanacije šole v prihodnjem letu. Prisotni niso imeli 
pripomb in sprejet je bil 
Sklep 4/5: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo LDN za leto 2017/18. 

 
Ad4) 

Ravnateljica je predstavila popravke in dopolnitve vzgojnega načrta in povedala, da so ga starši, učenci in učitelji že 
sprejeli. Prisotni niso imeli vprašanj in sprejet je bil 
Sklep 5/5: člani sveta zavoda potrjujejo dopolnjen vzgojni načrt 2017/18. 
 



 
Ad5) 

Ravnateljica je predstavila nadstandardni program, ki bo obsegal: zimsko šolo v naravi za 6. razrede, tabore in z njimi 
povezane dejavnosti v domovih 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 klubov in društev, ekskurzijo in valeto za 9. razred, 
dvodnevni izlet nadarjenih učencev v Milano in tabor za nadarjene v CŠOD Burja. 
Prisotni na nadstandardni program niso imeli pripomb oziroma vprašanj in sprejet je bil 
Sklep 6/5: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo nadstandardni program za leto 2017/18. 
 
Ad6) 

Cena najema šolskih prostorov in šolske prehrane ostaja enaka in cenik je že bil potrjen na 4. seji sveta šole. Prisotni 
niso imeli pripomb in sprejet je bil 
Sklep 7/5: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo cenik najema šolskih prostorov in prehrane 2017/18. 
 
Ad7) 

Gospod Richter je povedal, da je bil del ograje okrog šole že zamenjan, ravnateljica pa je povedala, da bo ograja 
obnovljena v več delih, ker je to precejšen strošek. Ostalih vprašanj na realizacijo razvojnega načrta ni bilo in sprejet je 
bil 
Sklep 8/5: člani sveta zavoda so seznanjeni z realizacijo razvojnega načrta 2016/17 in ga soglasno potrjujejo. 

 
Ad8) 
Gospod Richter je pohvalil Zavod Janeza Levca za šolsko prehrano. 
Ravnateljica je predlagala, da se vodji prehrane gospe Karmen Kete mesečno dodaja nagrada v višini 5 % od tržne 
vrednosti za uspešno in korektno vodenje vseh postopkov, vezanih na šolsko prehrano učencev. 
Prisotni so se s tem strinjali in sprejet je bil 
Sklep 9/5: člani sveta soglasno potrjujejo mesečno izplačilo 5 % nagrade od tržne vrednosti za vodjo prehrane, 
gospo Karmen Kete. 

 
Seja je bila končana ob 19.55. 
 
 
 
 
Zapisala:         Predsednica sveta šole: 
Rjabina Hočevar        Martina Lešnjak Opaka 


