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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem obdobju 
2016-2020 

 
Seja je potekala v ponedeljek, 3. 10. 2016, ob 17.00 uri v zbornici šole. 

 
Prisotni: B. Zrnec, B. Petkovič, R. Richter, R. Rugelj, B. Skodlar, V. Benčan, M. L. Opaka, Ana U. 

Konjajeva in B. Jordan Fleten 

 

Opr. odsotni: M. Lebar, K. Jaklič 

 
Ravnateljica je pozdravila vse prisotne in besedo predala Viktorju Benčanu, najstarejšemu članu na novo 

imenovanih predstavnikov v svet šole. 

Gospod Benčan je prebral dnevni red: 
 

1.  Poročilo o volitvah predstavnikov delavcev in staršev v svet šole. 

2.  Konstituiranje sveta šole (volitve predsednika in namestnika). 

3.  Pregled in potrditev zapisnikov 27. redne in 28. dopisne seje sveta šole (priloge), pregled uresničitev 

sklepov in potrditev dnevnega reda. 

4.  Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2015/16 (priloga). 

5.  Razprava in sprejem letnega delovnega načrta za leto 2016/17 (priloga). 

6.  Obravnava in potrditev nadstandardnega programa za leto 2016/17. 

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

8.  Predlog razvojnega načrta za obdobje 2016-2021 (priloga). 

9.  Pobude, predlogi, vprašanja. 

 

na katerega ni imel nihče pripomb ter nadaljeval: 

 

Ad1) 
s poročilom glasovanja s sveta staršev v zvezi z volitvami, poročilom o predlaganih kandidatih za 

predstavnike delavcev v svet šole ter sklepom MOL-a o imenovanju treh predstavnikov v svet šole. Na novo 

imenovani kandidati za obdobje 2016-20 so: 

 

1. Marko LEBAR 
2. Bojana PETKOVIČ 

3. Boštjan ZRNEC 

4. Martina LEŠNJAK OPAKA 

5. Viktor BENČAN 

6. Blanka SKODLAR 

7. Barbara JORDAN FLETEN 
8. Ana Urška KONJAJEVA 

9. Katarina JAKLIČ 

10. Robert RICHTER in 

11. Renate RUGELJ 

 
Prisotni so se s poročili strinjali.  

 

Ad2) 

V nadaljevanju je bilo potrebno izvoliti predsednika sveta zavoda. Blanka Skodlar je predlagala Martino 

Lešnjak Opaka, gospa Renate Rugelj pa v imenu staršev gospoda Roberta Richterja. Prisotni so se s tem 

strinjali in potekalo je javno glasovanje. Po glasovanju z dvigom rok sedmih (7) na novo izvoljenih članov 
so za novo predsednico izvolili Martino Lešnjak Opaka. Na predlog V. Benčana za njenega namestnika 

pa so soglasno izvolili gospoda Roberta Richterja. 



Sklep 1/1.: nova predsednica v svetu šole za obdobje 2016/20 je Martina Lešnjak Opaka, 
namestnik predsednice pa Robert Richter. 

 

Ad3) 

Besedo je prevzela predsednica. Na zapisnika 27. redne in 28. dopisne seje ni bilo pripomb, zato je bil 

sprejet  
Sklep 2/1.: oba zapisnika se potrdita in objavita na spletni strani šole. 

 

Ad4) 

Ravnateljica je na kratko poročala o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 (priloga), 

na katerega člani niso imeli pripomb in sprejet je bil 

Sklep 3/1.: poročilo o realizaciji LDN 2015/16 je soglasno potrjeno in sprejeto. 
 

Ad5) 

Ravnateljica je povedala, da je letni delovni načrt za leto 2016/17 (priloga) učiteljski zbor potrdil, 

predstavniki sveta staršev so bili z njim seznanjeni na 1. letošnji seji, dopisali bomo le še Martino Lešnjak 

Opaka kot predsednico sveta šole, drugih pripomb ali vprašanj pa ni bilo, zato je bil sprejet 

Sklep 4/1.: Letni delovni načrt 2016/17 je soglasno sprejet in potrjen. 
 

Ad6) 

Ravnateljica je naštela nadstandardni program za letošnje šolsko leto in sicer: 

1. Zimska šola v naravi za 6. razrede, 

2. Tabore in z njimi povezane dejavnosti v CŠOD v 2., 3., 4., 7. in 8. razredu, 
3. Plavalni tečaj v 1. in 3. razredu ter preizkus plavanja v 6. razredu, 

4. Interesne dejavnosti ob strokovni pomoči klubov in društev, 

5. Ekskurzijo in valeto za 9. razred, 

6. Enodnevni izlet nadarjenih učencev v Salzburg in 

7. Dejavnosti za nadarjene. 

 
Na naštete dejavnosti prisotni niso imeli pripomb, zato je bil sprejet 

Sklep 5/1.: predstavniki soglasno potrjujejo nadstandardni program za šolsko leto 2016/17. 

 

Ad7) 

Ravnateljica je povedala, da smo podražili hrano za delavce šole za 0,10 EUR, cena najema šolskih 
prostorov pa ostajajo enake. Prisotni niso imeli pripomb ali vprašanj, zato je bil sprejet 

Sklep 6/1.: predstavniki soglasno sprejemajo in potrjujejo podražitev obrokov za delavce šole za 

0,10 EUR in cene najema šolskih prostorov. 

 

Ad8) 

Ravnateljica je na kratko predstavila predlog razvojnega načrta za obdobje 2016/21 (priloga) in povedala, 
da je bil oblikovan skupaj z delavci šole. Prisotni niso imeli vprašanj ali pripomb, zato je bil sprejet 

Sklep 7/1.: predstavniki soglasno potrjujejo in soglašajo z razvojnim načrtom za obdobje 2016/21. 

 

Ad9) 

G. Richter je zaprosil za sprotno ažuriranje šolske spletne strani, ravnateljica pa je zaprosila za malo 
strpnosti, saj imamo s 1. 9. 2016 novega pomočnika, poleg tega pa učiteljico računalništva, ki je tudi s 1. 

9. 2016 prevzela delo od našega bivšega računalničarja. Pojasnila je, da so sprotne in pomembne 

informacije objavljene, ostalo pa bomo uredili v roku enega tedna. 

Gospa Petkovič je pohvalila prijetno vzdušje v šoli, dekoracijo, otrokom prijazno šolo z dušo in da v 

kolektivu vlada dobra energija. A. U. Konjajeva se je s povedanim zelo strinjala in pripomnila, da je vse 

našteto »zapisano v stenah šole«. 
Vprašanje, kako smo opremljeni z IKT opremo. Ravnateljica je povedala, da imamo nekje od 20 do 30 

projektorjev; vsako leto pa dobimo od MOL-a 4.000 EUR v ta namen. Gospa Petkovič je tudi povprašala, če 

lahko predstavniki MOL-a na kakšen način pospešijo oziroma pomagajo pri nabavi opreme, ravnateljica 

pa je odgovorila, da bo po e-pošti poslala pobudo in morda se bodo na ta način zadeve premaknile naprej. 

Povedala je tudi, da nam MOL pomaga po svojih najboljših zmožnostih in da nam že financira jutranje 
varstvo ter oddelke podaljšanega bivanja; je pa stanje dejansko pereče. 

 

Seja je bila končana ob 17.30 uri. 

 

Zapisnikarica:        Predsednica sveta šole: 

Rjabina Hočevar        Martina Lešnjak Opaka 


