
                Zapisnik seje Sveta  zavoda  -  28. 9. 2021 
 
 
Prisotnost: (glej listo prisotnosti) 
Opravičeno odsotni: Nina Čeh Hrga, Dragica Toš Majcen 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje. 
2. Pedagoško poročilo za šolsko leto 2020/21. 
3. Predstavitev in sprejem LDN za šolsko leto 2021/22. 
4. Pobude in predlogi. 

 
KT1) Ga. predsednica je pozdravila navzoče in prebrala zapisnik zadnje 
         seje SZ. Člani SZ so zapisnik soglasno potrdili. 
 
KT2) Gospod ravnatelj je podal pedagoško poročilo za preteklo šolsko leto za šolo. 
Obenem je obrazložil situacijo z letno šolo v naravi, ki je zaradi epidemije covid-19 
odpadla. V tem šolskem letu se planira letovanje otrok 5., 6. in 7. razreda, da se 
zapolnita dva avtobusa. Termin bo sporočen naknadno. Ob tem ni bilo nobenih 
pripomb. 
 Gospa Tanja Kvar je predstavila pedagoško poročilo za preteklo šolsko leto za 
vrtec. 
 Obe pedagoški poročili sta objavljeni na spletni strani šole. 
 
K3) Ravnatelj je predstavil LDN za tekoče šolsko leto za šolo, Tanja Kvar pa LDN za 
vrtec.  
Ravnatelj je ob tem izpostavil problem prehrane in zdravega načina življenja. Po 
pregledu podatkov testiranja učencev za športno-vzgojni karton so naši otroci med 
bolj debelimi, zato bo poudarek na zdravem načinu življenja nujen. Glede prehrane 
pa je težava, saj se veliko hrane zavrže, ker otroci, predvsem starejši, prihajajo na 
kosilo samo takrat, ko jim hrana ugaja. Ko ne pridejo, pa prehrane ne odjavijo. Šola 
ima najprej strošek pri nabavi surovin, potem pa še en strošek z odvozom zavržne 
hrane. 
 
Po razpravi SZ sprejme: 
 
SKLEP: LDN šole se sprejme. 
SKLEP: LDN vrtca se sprejme. 
 
K4) Na pobudo knjižničarke Sabine Lenart je na SZ bil podan predlog k sprejetju 
sklepa o višini odškodnine za uničene in izgubljene učbenike ter sklep za določanje 
vrednosti knjižničnega gradiva. 
Gospa Nataša Lah Žajdela je dejala, da se ji za 1 leto star učbenik zdi odškodnina v 
višini 90% nabavne cene nekoliko previsoka. Ravnatelj ji razloži, da gre za takšno 
višino odškodnine samo v primeru, da se učbenik izgubi oz. ne vrne ali so vidni zanki 
namerne poškodbe (iztrgani listi, počečkani), ne pa v primeru, ko so vidne le sledi 
uporabe.  
Od Splošne knjižnice Ivana Potrča Ptuj občasno dobimo v dar odpisane knjige, ki jih  
kot šola moramo vseeno vnesti v evidenco in jih nekako cenovno ovrednotiti. Zato je 
bil podan tudi predlog za to gradivo. 



 
Člani SZ smo sprejeli: 
SKLEP o višini odškodnine za uničene in izgubljene učbenike  
ter 
SKLEP za določanje vrednosti knjižničnega gradiva.  
Oba sklepa sta priloga zapisnika. 
 
Gospa Nataša Lah Žajdela je izpostavila šolske prevoze, o katerih je tekla beseda 
tudi na seji Sveta staršev dan prej. Gospod ravnatelj ji je povedal, da sta se zjutraj z 
gospo Kunčnik peljala z avtobusom po progi iz smeri Hlaponci. Spraševal se je o 
ekonomičnosti te dodatne vožnje, saj so se ta dan peljali le 4 učenci, pred tem pa se 
je 4 dni vozil šofer sam. 
O tej temi so 3.9.2021 govorili tudi na občinski seji, vendar pa še vedno ni 
predsednika SPv-ja. Ko bo izvoljen predsednik SPV-ja, se lahko komaj konstituira 
komisija, ki bo uredila varnostni načrt (poslika in določi kritične točke). To je potem 
osnova za nadaljnje delo. V komisiji, ki bo oblikovala izhodišča, bodo predsednik 
SPV-ja, policist, predstavnik šole in predstavnik vasi. Dokler pa ni komisije in 
določenih izhodišč, šola ne more ukrepati. 
Ravnatelj je povedal tudi, da je otroke treba naučiti živeti v prometu, seveda jih je pa 
treba tudi zavarovati. Vedno moramo biti pozitivno naravnani in iskati rešitve po 
korakih. Problematike, ki se vleče že nekaj let, se ne da rešiti v enem letu. 
Gospa Lah Žajdela obrazložitev pohvali. 
 
Gospod ravnatelj je o učilnicah, ki se urejajo na podstrešju povedal, da je bil izveden 
nadzor v dnevu seje, vendar pa se še vedno pojavljajo napake (voda). Pri koncu je 
tudi požarni izkaz. Odpravlja se napaka glede požarnih vrat v avli, ki še nimajo 
magneta, saj naj bi bila vrata ves čas odprta. 
Čakamo pa tudi še na uporabno dovoljenje, in dokler ga ne bo, ne bo selitve v 
mansardo. 
 
Ravnatelj je povedal tudi, da se bomo vsi v šoli trudili glede epidemije in ukrepov, da 
šola ostane odprta skozi vse šolsko leto. 
 
Predsednica Sveta zavoda je na koncu podala predlog, da se v bodoče vabila za 
seje, skupaj z gradivi, pošilja le v elektronski obliki in ne več po klasični pošti. Prisotni 
člani SZ so se s predlogom strinjali. 
 
 
 
                 Zapisala predsednica  SZ: 
             Helena Šoštarič 
 

          
                    


