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

v zbornici šole v torek, 23.  9.  2014, ob 18. uri 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole 
Prisotni: Tina Burja, Meta Pazlar, Metka Svetina, Lidija Vidic, Dragan Vardič, Katarina Jarc, Gregor 
Jarkovič, Andrej Bolčina, ravnateljica Nataša Ahačič in pomočnica ravnateljice Petra Tonejc 
Odsotni:   / 
Opravičeno odsotni: Anica Šimnic, Sergeja Pene Traven, Franc Sebanc 
 
   
 
Predsednica Sveta šole ga. Tina Burja (v nadaljevanju: predsednica) je pozdravila vse prisotne. K 
predlaganem dnevnem redu se pod točko razno obravnava soglasje za nadomestno zaposlitev, ter 
problematiko šolskega športnega parka. 
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet in je:      
 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Predstavitev in sprejem realizacije LDN-ja za šolsko leto 2013/14. 
3. Predstavitev in sprejem LDN-ja za šolsko leto 2014/15. 
4. Potrditev predloga cen za šolsko prehrano in najemnine šolskih prostorov.  
5. Razno. 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

AD 1) 
 

Ostajajo odprti vsi sklepi (iz 2. in 3. seje Sveta šole) glede šolskega športnega parka in sicer: 
Sklep  št. 1: Brezkompromisno se vztraja na izvedbi šolskega športnega parka v obstoječem 
obsegu, skladnega s priporočili in normativi tako Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
kot Atletske zveze Slovenije, predvsem pa skladnega s primeri dobre prakse.  

Sklep št. 2: Svet šole obvesti Nadzorni odbor Občine Bled, da najprej sam pregleda ustreznost in 
pravilnost postopanja odgovornih v konkretni zadevi v smislu iskanja odgovornosti za trenutno 
stanje in ustrezno ukrepa za morebitno preprečitev oškodovanja javnih sredstev. Po potrebi naj 
o ugotovitvah obvesti Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za notranje zadeve (službo za lokalno 
samoupravo) ter Računsko sodišče. O ugotovitvah naj se obvesti tudi Svet OŠ Bled zaradi 
morebitnega nadaljnjega postopanja.  

Sklep  št. 3: Za vso nadaljnjo komunikacijo glede šolskega športnega parka z ostalimi deležniki,  
se pooblasti ga. ravnateljico Natašo Ahačič.  

Sklep št. 4: Svet šole zahteva od investitorja, da izgradi športni park v skladu s primeri dobre 
prakse in v skladu z normativi (priporočila Atletske zveze in Ministrstva  za šolstvo in šport), ter 
da bo varen za uporabo.  V primeru finančnih posledic, zaradi odprave ugotovljenih 
nepravilnosti, se ugotavlja neposredna odgovornost (tako kazenska kot disciplinska). 
 
Ostala dva sklepa iz prejšnjega zapisnika sta bila realizirana. Zapisnik prejšnje seje je bil potrjen. 



AD 2) 
 
Ravnateljica je predstavila vsebino LDN za šolsko leto 2013/14. Gradivo je bilo na vpogled tudi na 
spletni strani šole.  
Sklep št. 1: realizacija LDN za šolsko leto 2013/14 je bila soglasno potrjena. 
 
 

AD 3) 
 
Ravnateljica je predstavila še LDN za šolsko leto 2014/15. Tudi to gradivo je bilo na vpogled na spletni 
strani šole.  
Sklep št. 2: Svet šole je soglasno potrdil LDN za šolsko leto 2014/15. 
 
 

AD 4) 
 

Na javnem razpisu za šolsko prehrano je bil ponovno izbran Sodexo. Cene obrokov za to šolsko leto so: 
malica 0,80 EUR, popoldanska malica 0,63 EUR, kosilo (učenci 1. – 5. razredi) 2,62 EUR, kosilo (učenci 6. 
– 9. razredi) 2,79 EUR.  
Sklep št. 3: člani Sveta šole soglasno potrjujejo cene šolske prehrane za šolsko leto 2014/15. 
Cene uporabe šolskih prostorov so enake kot v lanskem šolskem letu. 
Sklep št. 4: Svet šole soglasno potrjuje predlagane cene šolskih prostorov in telovadnic za 
šolsko leto 2014/15. 
 

AD 5) 
 
 s 23. 10. 2014 se upokoji učiteljica angleškega jezika ga. Jana Smodiš. Po 186. členu Zakona 

za uravnoteženje javnih financ mora soglasje k zaposlitvi podati tudi svet šole.  
Sklep št. 5: Svet šole soglaša z nadomestno zaposlitvijo. 

 Sklep št. 6: na pobudo Sveta šole je vodstvo šole preverilo članstvo v posameznih 
komisijah: komisija za spremljanje vzgojnega načrta, skupina za prehrano, projektni tim, 
aktiv staršev za Gorenjsko, pritožbena komisija. Člane komisij  se  pozove k aktivnemu 
delovanju; zlasti komisijo za spremljanje vzgojnega načrta.  
Na seji Sveta šole je bilo ugotovljeno, da so vsi člani naštetih komisij še starši učencev naše 
šole.  

 Člani Sveta šole ugotavljajo, da Nadzorni odbor Občine Bled (predsednik je g. Franc Sirc) ni 
naredil nič v zvezi z problematiko šolskega parka. Nedopustno se jim zdi, da se na dopis 
(odgovor) čaka pol leta.  
Sklep št. 7: Svet šole pooblašča ravnateljico naj pozove nadzorni odbor, da najkasneje 
do 26. 9. 2014 sporoči uradno stališče investitorja kaj mislijo narediti z športnim parkom 
(ali nameravajo napake odpraviti ali jih kar pustiti). 
Sklep št. 8: Svet šole bo pozval nadzorni odbor naj poda odgovor na dopis iz mesca 
marca 2014.   

 G. Gregor Jarkovič je povedal, da je od Občine Bled dobil pisno obljubo, da bodo tri zbrisane 
prehode za pešce postavili nazaj.  
Sklep št. 9: Svet šole bo pisno pozval Občino Bled, da naj do 30. 10. 2014 postavi nazaj 
te tri zbrisane prehode za pešce. 

 Ga. Katarina Jarc je povedala, da bo v drugi polovici oktobra sklican sestanek ASZZG, katere 
predsednica je ona, zato smo gostujoča šola za mesto sestanka. Po dogovoru z ravnateljico, je 
omenjeni sestanek lahko v učilnici družbe.  



 Ga. Katarina Jarc je povedala še, da trenutni Svet staršev nima uradnega vodstva; ona in g. 
Gregor Jarkovič sta trenutno v.d. funkcije, ker bi pred ponovnimi volitvami radi sprejeli in potrdili 
nov Pravilnik o delovanju Sveta staršev. Za novega predsednika je bil predlagan g. Gregor 
Jarkovič, za njegovo namestnico pa ga. Tatjana Pintar. Volitve bodo javne z dvigom rok - na 
seji predvidoma sredi oktobra.  

 
 

Seja je bila končana ob 19.30 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Tina Burja 


