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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem obdobju 2020-24  
 

Seja je potekala v ponedeljek, 5. 10. 2020, ob 18.00 uri v zbornici šole. 
 
Prisotni: R. Richter, V. Benčan, M. L. Opaka, D. Senčur, S. Svete, E. Hernaus Berlec, V. Živković, K. Korez, D. Košir, D. Lisec in 
povabljeni S. Kralj ter S. Istenič 
 
Opr. odsotni: M. Kajzer 
 
Ravnateljica je pozdravila vse prisotne in besedo predala Viktorju Benčanu, najstarejšemu članu na novo imenovanih 
predstavnikov v svet šole za mandatno obdobje 2020-24. 
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 19. redne in 20. dopisne seje sveta šole (priloge), pregled uresničitev sklepov in potrditev 

dnevnega reda. 

4.  Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2019/20 (priloga). 

5.  Razprava in sprejem letnega delovnega načrta za leto 2020/21 (priloga). 

6.  Obravnava in potrditev nadstandardnega programa za leto 2020/21. 

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

8.  Pobude, predlogi, vprašanja. 
 
na katerega ni imel nihče pripomb. Dnevni red je bil potrjen. 
 
Ad1) 
Nadaljeval je s poročilom glasovanja s seje 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 
2020-24 so: 
 

1. Martina Kajzer 
2. Doroteja Senčur 
3. Sebastian Svete 
4. Elizabeta Hernaus Berlec 
5. Robert Richter 
6. Velimir Živković 
7. Martina Lešnjak Opaka 
8. Viktor Benčan 
9. Karmen Korez 
10. Damijan Košir in 
11. Danijel Lisec 

 
Ad2) 
V nadaljevanju je bilo potrebno izvoliti predsednika in namestnika sveta zavoda. Člani sveta so se soglasno odločili, da bodo 
volitve potekale javno z dvigom rok. Sprejet je bil 
Sklep 1/1: člani sveta soglasno potrjujejo javno glasovanje. 
 
V. Benčan je v imenu učiteljev predlagal Martino Lešnjak Opaka, gospa D. Senčur pa gospoda Roberta Richterja. Predlagana 
člana in prisotni so se s tem strinjali in potekalo je javno glasovanje. Po glasovanju z dvigom rok je šest (6) glasov prejela M. L. 
Opaka, štiri (4) glasove pa R. Richter. Z večino glasov je nova predsednica postala Martina Lešnjak Opaka, Robert Richter pa njen 
namestnik. Sprejet je bil 
Sklep 2/1.: nova predsednica v svetu šole za obdobje 2020-24 je Martina Lešnjak Opaka, namestnik predsednice pa 
Robert Richter. Oba člana z izvolitvijo soglašata. 
 
 



Ad3) 
Besedo je prevzela predsednica. Na zapisnika 19. redne in 20. dopisne seje ni bilo pripomb, zato je bil sprejet  
Sklep 3/1.: oba zapisnika se potrdita in objavita na spletni strani šole. 
 
Predsednica je povedala, da svet šole posluje po poslovniku in odloku o ustanovitvi. Dogovorjeno je, da se oba dokumenta 
pošljeta vsem članom prek e-pošte. 
Člane je pozvala k odločitvi, na kakšen način želijo prejemati obvestila v zvezi z delovanjem sveta šole: prejemniki v e-sporočilih 
naj bi bili vidni vsem ali v skriti kopiji. Prisotni so se soglasno strinjali, da so lahko vsi e-naslovi prejemnikov vidni. 
Sprejeta sta bila: 
Sklep 4/1: Odlok o ustanovitvi in Poslovnik se pošljeta vsem članom sveta zavoda. 
Sklep 5/1: Elektronska sporočila v zvezi z delovanjem sveta šole se članom pošilja v vidni obliki e-naslovov prejemnikov. 
 
Ad4) 
Ravnateljica je na kratko poročala o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 (priloga), na katerega člani niso 
imeli vprašanj niti pripomb. Povedala je, da je bil zaradi korone načrt nekoliko spremenjen in da je delo na daljavo potekalo 
uspešno in nemoteno. Učni uspeh je bil boljši, popravne izpite so vsi učenci naredili in izvedeni so bili vsi dnevi dejavnosti. Zvišal 
se je tudi procent obiskov roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Sprejet je bil 
Sklep 6/1.: poročilo o realizaciji LDN 2019/20 je soglasno potrjeno in sprejeto. 
 
Ad5) 
Ravnateljica je povedala, da je letni delovni načrt za leto 2020/21 (priloga) učiteljski zbor potrdil, predstavniki sveta staršev so bili z 
njim seznanjeni na 1. letošnji seji, drugih pripomb ali vprašanj pa ni bilo. Ravnateljica se je še enkrat zahvalila gospodu Živkoviću 
za prijazno gesto Telekoma, saj so nam podarili nekaj računalniške opreme za učence, ki so se šolali na daljavo; dneve dejavnosti 
pa smo prilagodili delu na daljavo, če bi bilo seveda potrebno. Vključili smo se v projekt Erazmus, ki ga vodi Luka Blaganje in bo 
trajal dve leti. Sprejet je bil 
Sklep 7/1.: Letni delovni načrt 2020/21 je soglasno sprejet in potrjen. 
 
Ad6) 
Nadstandardni program je del LDN in se deli na obveznega, razširjenega in nadstandardnega. 
Nadstandardni program za letošnje šolsko leto obsega: 

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. Izlet za nadarjene učence v Avstrijo in London  
7. Dejavnosti za nadarjene v CŠOD Bohinj. 

 
Gospod Živković je pripomnil, da imajo v 6. razredu šolo v naravi in več dnevov dejavnosti ter posledično več stroškov. 
Ravnateljica je odgovorila, da je vse našteto v okviru CŠOD in povezano z učnim programom; je pa dogovorjeno z določenimi 
ponudniki storitev, da imajo učenci iz socialno ogroženih družin dejavnosti brezplačno. 
Gospa Hernaus Berlec je povedala, da se starši lahko obrnejo na šolski sklad za finančno pomoč. 
Na naštete dejavnosti prisotni niso imeli pripomb, zato je bil sprejet 
Sklep 8/1.: predstavniki soglasno potrjujejo nadstandardni program za šolsko leto 2020/21. 
 
Ad7) 
Ravnateljica je povedala, da se je spremenila cena prehrane zaradi novega dobavitelja kosil. Ponovno imamo mala in velika kosila 
po ceni 2,75 EUR in 2,95 EUR, cene najema šolskih prostorov pa ostajajo enake. Gospod Richter je pripomnil, da ima naša šola v 
primerjavi z drugimi šolami povsem sprejemljive cene. 
Prisotni člani niso imeli ostalih pripomb ali vprašanj, zato je bil sprejet 
Sklep 9/1.: predstavniki soglasno sprejemajo in potrjujejo nov cenik prehrane in obstoječe cene najema šolskih 
prostorov. 
 
Ad8) 
Ni pobud ali pripomb. 
 
Seja je bila končana ob 18.35 uri. 
 
 
Zapisala:        Predsednica sveta šole: 
Rjabina Hočevar         Martina Lešnjak Opaka 


