Z A P I S N I K
11. redne seje Sveta šole
v zbornici šole v četrtek, 26. 09. 2019, ob 18. uri

Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole, ravnateljica in pomočnici ravnateljice,
Prisotni: Petra Dermota, Tina Burja, Nuša Poljanec, Evgenija Vuzem, Samo Sitar, Irena Soklič, Iztok
Pesrl, Branka Trpin, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnici ravnateljice Petra Tonejc in Helena Vojvoda
Odsotni: Alenka Korošec, Maša Miklavčič
Opravičeno odsotni: Lidija Vidic
Predsednica Sveta šole (v nadaljevanju ga. Petra Dermota) je pozdravila vse prisotne.
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.
Dnevni red:
1. Pregled in realizacija sprejetih sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje.
2. Predstavitev in sprejem realizacije LDN za šolsko leto 2018/2019.
3. Predstavitev in sprejem LDN in nadstandarda za šolsko leto 2019/2020 ter sprotne
informacije.
4. Potrditev predloga cen za šolsko prehrano in najemnino šolskih prostorov.
5. Razno.
AD 1)
Na zadnji seji sta bila sprejeta dva sklepa.
Sklep št. 1: Sklepi so bili pregledani, zapisnik 10. redne seje Sveta šole je sprejet.
AD 2)
Gradivo je bilo dostopno na spletni strani šole, zato je ravnateljica na kratko predstavila celotno vsebino.
Sklep št. 2: Realizacija LDN za šolsko leto 2018/19 je sprejeta.
AD 3)
Ravnateljica je predstavila LDN za šolsko leto 2019/20 (gradivo je bilo prav tako objavljeno na spletni
strani šole).
Sklep št. 3: LDN in nadstandard programa za šolsko leto 2019/20 je sprejet.
AD 4)
Ravnateljica je predstavila predlagani cenik najemnin šolskih prostorov in cenik prehrane za šolsko leto
2019/20.
Sklep št. 4: Predlagane cene najemnin šolskih prostorov in telovadnic so potrjene.
Sklep št. 5: Predlagane cene za prehrano za šolsko leto 2019/20 so potrjene.

AD 5)
Ravnateljica je seznanila prisotne z odločitvijo, sprejeto na torkovi seji Sveta staršev, da se na
Občino Bled pošlje dopis za ponovno preučitev postavitve postaje LIP, ki je bila ukinjena.
Opozorjeno je bilo tudi glede varnosti: ogledala pri pokopališču še vedno ni, ter da se opozori
tudi na odstranjeno ogledalo pri šoli.
Izpostavili so tudi promet na Bohinjski Beli: po cesti skozi vas se vozi prehitro, kar je po
postavitvi znaka »Vi vozite« še bolj vidno. Predlagali so, da bi se postavilo več teh znakov.
Dindol – tudi tam ni pločnika. Vozniki pa vseeno vozijo hitro, zato bi bilo dobro, da bi se tudi tam
kdaj merilo hitrost, predvsem v času, ko gredo otroci v šolo in nazaj domov.

Seja je bila končana ob 18.45 uri.

Zapisnikarica:
Tatjana Urbančič

Predsednica Sveta šole:
Petra Dermota

