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ZAPISNIK 10. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem 

obdobju 2020-2024  
 

Seja je potekala v ponedeljek, 26. 9. 2022, ob 19.00 v zbornici šole. 
 
Prisotni: R. Richter, M. L. Opaka, E. Hernaus Berlec, V. Živković, K. Korez, D. Lisec, D. Senčur, S. Svete in 
povabljeni L. Blagajne 
 
Odsotni: V. Benčan (opr.), D. Košir (opr.), S. Istenič Dizdarević (opr.), M. Kajzer 
 
Ad1)  
Predsednica sveta šole začne sejo s pozdravom in pojasni, da je bila seja prestavljena zaradi odsotnosti v. d. 
ravnatelja v prvotno mišljenem terminu. Nadaljuje z glasovanjem za potrditev zapisnika zadnje seje sveta šole. 
Sklep 1/10: Zapisnik 9. seje je soglasno potrjen. 
Svet šole sprejme točke dnevnega reda z dopolnitvijo pri 6. točki in sicer se doda potrditev Pravilnika o 
dejavnostih prodaje blaga in storitev na trgu.  
Sklep 2/10: Dnevni red z dopolnilom k točki 6 (potrditev Pravilnika o dejavnostih prodaje blaga in storitev na 
trgu) je potrjen. 
 

Ad2) 
Svet šole ugotovi, da K. Korez preneha mandat predstavnika delavcev, saj je postala pomočnica v. d. 
ravnatelja. Svet določi, da se razpišejo nadomestne volitve v 30 dneh od prenehanja mandata. 
Svet šole soglasno sprejme sklep o nadomestnih volitvah. 
Sklep 3/10: Nadomestne volitve predstavnika delavcev v svet šole bodo potekale 27. 10. 2022. Voli se enega 
člana. Sklep se javno objavi 29. 9. 2022, kandidature za člana sveta šole se zbirajo 21 dni, t. j. do 20. 10. 2022. 
Svet šole se seznani s spremembami v volilni komisiji, ki so nastale zaradi upokojitve enega člana in 
zaposlitve drugega člana na delovno mesto v. d. ravnatelja. 
Sklep 4/10: Volilno komisijo sestavljajo Barbara Jordan Fleten (predsednica), Blanka Skodlar in Sonja Istenič 
Dizdarević. Njihovi namestniki so Dijana Kožar Tratnik (namestnica predsednice), Bojana Tavčar in Rjabina 
Hočevar. 
 
Ad3) 
V tretji točki dnevnega reda se svet šole seznani s poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2021/2022. 
Sklep 5/10: Svet šole soglasno potrdi poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022. 
 
Ad4)  
Pod četrto točko se svet šole seznani in obravnava letni delovni načrt za tekoče šolsko leto. Predstavniki 
staršev pohvalijo zeleno stražo, ki je v načrtu. 
Sklep 6/10: Svet šole soglasno potrdi letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023. 
 
 
 
Ad5) 



V peti točki seje se svet šole seznani z nadstandardnim program v prihajajočem šolskem letu. Pogovor je stekel 
o načrtovani ekskurziji v London, kjer predstavnik zaposlenih D. Lisec predstavi kriterije za udeležbo na 
ekskurziji, dodano vrednost in namen ekskurzije ter odziv staršev ter otrok na ponujeno možnost. Predstavi 
tudi, da bo 15 % stroškov kril sklad šole. 
Svet šole pohvali delovanje in organizacijo šolskega sklada, saj ugotovi, da je sklad v zadnjih dveh letih naredil 
velik korak naprej v svojem delovanju. 
Sklep 7/10: Svet šole soglasno potrdi nadstandardni program šole za šolsko leto 2022/2023. 
 
Ad6) 
V šesti točki je bil svet šole seznanjen s cenami šolske prehrane in cenami najema šolskih prostorov. Svet je 
seznanjen, da mora sprejeti nov Pravilnik o dejavnostih prodaje blaga in storitev na trgu. 
Sklep 8/10: Svet šole soglasno potrdi nov Pravilnik o dejavnostih prodaje blaga in storitev na trgu. 
Sklep 9/10: Svet šole soglasno potrdi cene šolske prehrane in cene najema šolskih prostorov v šolskem letu 
2022/2023. 
 
Ad7) 
Pod točko razno je svet šole razpravljal o naslednjih zadevah: 
- Gospod Richter pozove, da se zapisniki sveta šole ažurno dodajajo na spletno stran šole, tako da so dostopni 
vsem. Pozove tudi, da se doda manjkajoče zapisnike prejšnjih sej. 
- Svet šole spomni, da naj bosta v. d. ravnatelja in pomočnica v. d. ravnatelja dosledna pri pogodbah in 
dokumentih, da ne bi bili zapisani stari podatki prejšnje ravnateljice in pomočnika ravnateljice. 
- Svet šole opozori na težavo odpadkov na šolskem igrišču, še posebej ob ponedeljkih po vikendu. Obenem 
predstavniki staršev prenesejo pohvalo staršev za gospoda hišnika, ker zelo dobro opravlja svoje delo in 
zgledno skrbi za red in čistočo na šolskih igriščih in okolici.  
- Svet šole izrazi idejo, če bi se šola obrnila na bližnji McDonalds za pridobitev kakšne donacije, saj je večino 
odpadkov na šolskem igrišču ravno od tega ponudnika hitre hrane.  
- Svet šole pohvali delovanje šolskega sklada. 
- Gospod Richter predstavi pobudo, da bi svet šole pridobil pojasnilo MOL-a glede redne neudeležbe 
predstavnice MOL-a gospe M. Kajzer. Smo namreč v letu imenovanja ravnatelja in svet šole predvideva, da 
občino zanima dogajanje na šoli. Svet šole prosi ravnatelja, da odda poizvedbo na MOL. 
Sklep 10/10: Svet šole soglasno potrdi, da se na februarski redni seji določi začetek in potek postopka 
imenovanja ravnatelja.  
 
Seja je bila končana ob 20.00. 
 
 
 
 

Zapisal :         Predsednica sveta šole: 
Danijel Lisec         Martina Lešnjak Opaka 
  


