
Z  A  P  I  S  N  I  K 
12. redne seje Sveta šole 

v zbornici šole v četrtek, 27.  02.  2020, ob 18. uri 
 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole, ravnateljica in pomočnici ravnateljice,  
Prisotni: Petra Dermota, Nuša Poljanec, Lidija Vidic, Evgenija Vuzem, Samo Sitar, Iztok Pesrl, Branka 
Trpin, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnici ravnateljice Petra Tonejc in Helena Vojvoda 
Odsotni:  Tina Burja, Irena Soklič, Alenka Korošec, Maša Miklavčič 
Opravičeno odsotni:  / 
  
 
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 11. redne seje. 
2. Predstavitev in sprejem letnega poročila šole. 
3. Predstavitev učno vzgojnega dela v preteklem obdobju. 
4. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja. 
5. Razno. 

 
 

AD 1) 
 

Predsednica Sveta šole ga. Petra Dermota je pregledala sprejete sklepe na 11. redni seji. 
Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je povedala, da smo na Občino Bled poslali dopis v zvezi s ponovno 
postavitvijo postaje LIP in varnostjo na cesti. Odgovor na dopis smo prejeli. 
Sklep št. 1: Sprejeti sklepi in  zapisnik 11. redne seje Sveta šole je potrjen. 
 
 

AD 2) 
 
Ravnateljica je povedala, da je letno poročilo šole sestavljeno iz dveh delov: poslovnega poročila in 
računovodskega poročila. Zaradi bolniške odsotnosti računovodkinje, je oba dela poročila predstavila 
sama. Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani šole. 
Šola je v letu 2019 poslovala gospodarno in imela pozitivni poslovni izid. Presežek prihodkov nad 
odhodki se bo namensko porabil in sicer se bo dodal k znesku za nakup kombiniranega vozila za 
prevoze otrok. 
Sklep št. 2: Letno poročilo za koledarsko leto 2019 je sprejeto. 

 
 

AD 3) 
 
Pomočnica ravnateljice ga. Helena Vojvoda je predstavila doseženi učni uspeh ob zaključku 1. 
ocenjevalne konference, uspehe na tekmovanjih, športne rezultate,… Povedala je, da smo načrtovane 
dejavnosti realizirali. 
 
 



 
AD 4) 

 

Predsednica je predstavila kriterije za ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja, preko katerih se 
ocenjuje njegovo delo, nato pa skupaj z ostalimi člani Sveta šole izpolnila obrazec za ocenjevanje. 
Sklep št. 3: Ravnateljica je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno 
uspešnost. 

 
AD 5) 

 
 G. Iztok Pesrl je podal nekaj informacij v zvezi z obnovo šole. Povedal je, da je trenutno 

prednostni projekt izgradnja Medgeneracijskega centra. Šola pa je v načrtu in naj bi se z deli 
predvidoma začelo leta 2022. 

 Ravnateljica je povedala, da bomo v soglasju z županom poleti sanirali WC-je za prvošolce, ker 
so v slabem stanju in ne moremo več čakati na začetek predvidene obnove šole. 

 Čez poletje bo prav tako potrebno sanirati centralno kurjavo, ker nam nekje v sistemu pušča 
voda. 

 
 
 

 

Seja je bila končana ob 19.05 uri. 
 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Petra Dermota 


