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

v zbornici šole v četrtek, 25.  02.  2016, ob 18. uri 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole,  
Prisotni: Tina Burja, Meta Pazlar, Metka Svetina, Lidija Vidic, Dragan Vardič, Katarina Jarc, Gregor 
Jarkovič, Špela Koren, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Alenka Branc Demšar, 
računovodkinja Suada Džananović 
Odsotni:   Anuška Vogelnik Holzner 
Opravičeno odsotni: Sergeja Pene Traven, Aneta Varl 
 
   
 
Predsednica Sveta šole ga. Tina Burja (v nadaljevanju: predsednica) je pozdravila vse prisotne. K 
predlaganem dnevnem redu ni bilo pripomb zato je bil soglasno potrjen in je: 
 

1. Pregled in realizacija sklepov prejšnje seje in dopisnih sej. 
2. Predstavitev letnega poročila šole. 
3. Učno vzgojno delo v preteklem obdobju. 
4. Sprejetje sprememb pravil Šolskega reda. 
5. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja. 
6. Predlogi in pobude. 

 
AD 1) 

 
Vsi sklepi iz prejšnje seje in vseh dopisnih sej so bili soglasno potrjeni. Pripomb ni bilo. 
 
 

AD 2) 
 
Ravnateljica je povedala, da je bilo letno poročilo na spletni strani šole. Predstavila je bistvene vsebine iz 
njega. 
Računovodkinja ga. Suada Džananović je predstavila računovodsko poročilo. Pripomb ni bilo. 
Sklep št. 1: Letno poročilo za leto 2015 je bilo soglasno sprejeto. 
 

 
AD 3) 

 
Učno vzgojno delo v preteklem obdobju je predstavila pomočnica ravnateljice ga. Alenka Branc Demšar. 
Ravnateljica je izpostavila nekaj novosti: 
 V POŠ Ribno bodo postavili ogledni čebelji panj. 
 Prijavili smo se na razpise: ob 150 letnici Jub-a, Prva zaposlitev v VIZ in Zdrav življenjski slog. 
 Prijavili smo se tudi na tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava. 

Ga. Katarina Jarc je pripomnila, da je na isti dan kot je planiran kulturni dan za 7. razrede tudi tekmovanje 
iz Vesele šole. Učencem je potrebno omogočiti, da se bodo lahko tekmovanja vseeno udeležili.  
 

AD 4) 
 
S spremembami v Pravilih šolskega reda je Svet šole seznanila pomočnica ravnateljice.  



G. Gregor Jarkovič je podal pripombo, da je za odvzete telefone in ostalo IKT tehnologijo potrebno 
narediti zapis o odvzemu. Ravnateljica je povedala, da smo po torkovi seji Sveta staršev (kjer se je to že 
izpostavilo) oblikovali obrazec za to, tako da bomo tudi to izvajali.  
Sklep št. 2: Svet šole je soglasno sprejel nova pravila Šolskega reda. 
 
 

AD 5) 
 
Ocena delovne uspešnosti ravnatelja: predsednica Sveta šole je skupno z vsemi prisotnimi člani 
ugotovila 100 % doseganje uspešnosti. 
Sklep št. 3: Svet šole je ocenil, da je ravnateljica ga. Nataša Ahačič dosegla 100 % vrednosti 
meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.  
 
 

AD 6) 
 

Objavljeno je bilo revizijsko poročilo s šol, kjer je bila opravljena revizija o delovni obremenjenosti 
učiteljev. Iz nje je bilo razvidno, da se po različnih šolah zelo različno meri čas prisotnosti učiteljev na 
delu. Ravnateljica je pojasnila, da na naši šoli zelo natančno vodimo ure dela, da se pa resnično sam 
sistem te evidence zelo razlikuje od šole do šole.  
 
 
 

Seja je bila končana ob 19.50 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Tina Burja 


