
Z  A  P  I  S  N  I  K 
1. seje Sveta šole 

v zbornici šole v torek, 07.  03.  2017, ob 18. uri 
 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole  
Prisotni: Tina Burja, Petra Dermota, Nuša Poljanec, Lidija Vidic, Evgenija Vuzem, Samo Sitar, Irena 
Soklič, Alenka Korošec, Tamara Bertoncelj, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Petra 
Tonejc 
Odsotni:  Špela Koren, Aneta Varl 
Opravičeno odsotni:  / 
  
  
Predsednica Sveta šole ga. Tina Burja je povedala, da dodaja na dnevni red pod točko razno pregled in 
potrditev zapisnika prejšnje seje ter obravnavo v zvezi s šolsko kuhinjo.  
 
Dnevni red: 

1. Poročilo o imenovanju novih članov v Svet šole. 
2. Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta šole. 
3. Predstavitev pristojnosti sveta zavoda. 
4. Razno. 

 
Predlagani dnevi red je bil potrjen. 
 

AD 1) 
 

Predsednica Sveta šole je predstavila vse nove člane. Povedala je, da so bili s strani šole izvoljeni štirje 
novi člani (predlaganih je bilo sedem članov, vendar je en odklonil kandidaturo, tako da se je volilo 
izmed šestih kandidatov). Predsednica volilne komisije je bila ga. Meta Pazlar.  
Sklep št. 1.: V Svet Šole so bili s strani Sveta staršev na novo izvoljeni Samo Sitar, Irena Soklič 
in Alenka Korošec. S strani delavcev šole so izvoljeni Petra Dermota, Nuša Poljanec, Evgenija 
Vuzem, Tina Burja in Lidija Vidic. S strani Občine so v Svet šole imenovani Špela Koren, Aneta 
Varl in Tamara Bertoncelj.  
S tem je konstituiran novi Svet šole. 
 

AD 2) 
 
Predsednica Sveta šole je pojasnila, da volitve predsednika in podpredsednika Sveta šole lahko glede na 
pravilnik potekajo javno ali tajno.  
Sklep št. 2.: Volitve za novega predsednika in podpredsednika Sveta šole se izvedejo javno. 
Sklep št. 3.: Nova predsednica Sveta šole je ga. Petra Dermota, za podpredsednika oz. namestnika 
predsednice pa je bil izvoljen g. Samo Sitar. Sklep je bil soglasno sprejet. 
Ga. Tina Burja je predala vodenje seje novi predsednici ge. Petri Dermota. 
 

 
 
 
 
 



AD 3) 
 

Svet šole je imenovan za dobo štirih let. Pristojnosti Sveta šole so objavljene tudi na spletni strani šole. 
Mandat predsednika je prav tako štiri leta. Seje so redno 3 x letno, po potrebi se lahko izvedejo tudi kot 
korespondenčne ali izredne. Poleg teh pojasnil, pa je predsednica Sveta šole ga. Petra Dermota 
prebrala tudi kaj vse je delo Sveta šole.  
 
 

AD 4) 
 

 Po pregledu zapisnika prejšnje seje in sprejetih sklepov so bili sklepi potrjeni. Glede drugega 
sklepa, katerega realizacija pa še poteka, je ga ravnateljica pojasnila, da poteka zbiranje 
ponudb za nakup avta. Po pregledu le-teh se nagibamo k nakupu Ford-a. Predstavnik staršev 
g. Samo Sitar je predlagal, da bo poskusil pridobiti ugodno ponudbo za VW Caddy. Ravnateljica 
je dodala še, da prav tako zbiramo ponudbe tudi za pisarniške stole.  
Sklep št. 4: Pregledan zapisnik je bil potrjen. 

 
 31. 8. 2017 poteče pogodba s Sodexom za najem šolske kuhinje. Ravnateljica razmišlja o 

ponovni oddaji javnega naročila, ker je zadovoljna s Sodexom (držijo se pogodbe, skrbijo za 
zdravniške preglede, oblačila, izobraževanja, nadomestila delavk,..), prav tako pa tudi vse 
zaposlene v kuhinji. Tudi na Občini Bled se strinjajo z oddajo javnega naročila.  

      Sklep št. 5.: Svet šole se strinja, da ravnateljica odda javno naročilo za oddajo šolske         
      kuhinje v najem. 

 
 
 
 
 

Seja je bila končana ob 19.00 uri. 
 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Petra Dermota 


