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

v zbornici šole v sredo, 27.  09.  2017, ob 18. uri 
 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole  
Prisotni: Tina Burja, Petra Dermota, Nuša Poljanec, Lidija Vidic, Evgenija Vuzem, Samo Sitar, Irena 
Soklič, Aneta Varl, Tamara Bertoncelj, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Petra Tonejc 
Odsotni:  Alenka Korošec, Špela Koren 
Opravičeno odsotni:   / 
  
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet in je sledeč: 
 
Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sprejetih sklepov in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Predstavitev in sprejem realizacije LDN-ja za šolsko leto 2016/17. 
3. Predstavitev in sprejem LDN-ja in nadstandarda za šolsko leto 2017/18 ter sprotne 

informacije. 
4. Potrditev predloga cen za šolsko prehrano in najemnino šolskih prostorov. 
5. Potrditev sprememb Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest.  
6. Razno. 

 
 

AD 1) 
 

Vsi sklepi prejšnje seje so bili realizirani. 
Sklep št. 1.: Zapisnik 2. seje Sveta šole je bil potrjen. 
 
 

AD 2) 
 
LDN za šolsko leto 2016/17: ravnateljica je povedala, da je bilo gradivo na spletni strani šole, zato je 
navedla glavne povzetke iz njega 
Sklep št. 2.: Realizacija LDN za šolsko leto 2016/17 je bila soglasno sprejeta. 

 
 

AD 3) 
 

 
Gradivo (LDN in nadstandard za šolsko leto 2017/18) je bilo na spletni strani šole.  
Ravnateljica je predstavila njegovo vsebino.  
Ga. Aneta Varl je povedala, da je spomladi planirana prenova WC-jev v prvem in drugem  nadstropju 
šole, ter menjava oken na POŠ Boh. Bela.  
Sklep št. 3.: LDN in nadstandard za šolsko leto 2017/18 je bil soglasno sprejet. 
 
Ravnateljica je povedala še, da je bil na podlagi pobude opravljen inšpekcijski pregled telovadnic. Inšpektor 
je opravil ogled in napisal zapisnik, v katerem nam je izrekel 5 opozoril. Rok za odpravo nepravilnosti je bil 
31. 8. 2017. Med počitnicami smo tako odpravili nepravilnosti. Sredstva je zagotovila Občina Bled. 11. 9. 



2017 je bil opravljen ponovni inšpekcijski pregled, v katerem je bilo ugotovljeno, da so bile odpravljene vse 
nepravilnosti in se je postopek ustavil. 
 
 

AD 4) 
 

Ravnateljica je predstavila cenik prehranskih storitev.  
Sklep št. 4.: Cene za šolsko prehrano  2017/18 so bile soglasno sprejete in potrjene. 
Nato je ravnateljica predstavila še cene najemov šolskih prostorov in telovadnic. Cene ostajajo enake 
kot lani, razen pri računalnici, kjer smo določili enotno ceno najema (tako za klube kot za skupine). 
Podana je bila pripomba, da naj bi se pa po prenovi šole in s tem telovadnic postavila tudi nova (višja) 
cena najemnin. 
Sklep št. 5.: Cene najema šolskih prostorov in telovadnic so bile soglasno sprejete in potrjene. 
 

AD 5) 
 
Ravnateljica je predstavila Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistematizaciji delovnih 
mest, ker je prišlo do določenih sprememb; spremeni se seznam delovnih mest in zasedba delovnih 
mest. Delovno mesto Poslovni sekretar VI se nadomesti z Tajnikom VIZ VI. Spremenijo se izhodiščni 
plačni razredi (dvig za 2 ali 3 plačne razrede v skupini J in delovno mesto laborant v skupini D za 2 
plačna razreda). 
Pravilnik je bil dan v pregled sindikatu. 
Sklep št. 6.: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest je 
bil potrjen. 
 
 

AD 6) 
 

 Realizirana je bila nabava novega šolskega avtomobila; starega smo dali v račun za novega. 
 V letu 2018 se izteče mandat pritožbeni komisiji in mandat ravnateljice. Za delovno mesto 

ravnatelja bo potrebno dati razpis konec marca. 
 
 

 

Seja je bila končana ob 19.10 uri. 
 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Petra Dermota 


