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Datum: 9. 6. 2022 

 

ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, ki je bil dne 9. 6. 2022, ob 18. uri v 

učilnici ID 1.  

 

Prisotni:  

- Klemen Benko, Andreja Frece, Irena Hudi, Katja Kotar Odlazek, Mateja 

Naprudnik Praunseis, Branko Repe, Špela Rome in Metoda Smrkolj 

- Kristina Renko, ravnateljica 

- Janja Vozelj, sindikalna zaupnica 

 

Ga. Darja Murn je vse prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepčnost Sveta šole  

(opravičeno odsotna ga. Kepa I., g. Gracar M. ) ter prebrala dnevni red, s katerim so 

se vsi strinjali. 

 
DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje. 

2. Načrtovanje za novo šolsko leto. 

3. Razno. 

 
Ad1 Potrditev zapisnika zadnje seje 

 

Ga. Murnova je na kratko predstavila zapisnik prejšnje seje, na zapisnik ni bilo 

pripomb, zato je bil potrjen. Potrjen je bil tudi zapisnik dopisne seje, na kateri je bil 

potrjen finančni načrt za tekoče leto. 

 

Ad2 Načrtovanje za novo šolsko leto 

 

Šolsko leto zaključujemo s 603 učenci v 28 oddelkih. 

V naslednjem šolskem letu bomo imeli 3 oddelke prvega razreda na MŠ, na PŠ pa bo 

tudi več učencev.  

Načrtovanje za naslednje šolsko leto že intenzivno poteka. 

Tudi v naslednjem šolskem letu bomo imeli od 5. do 9. razreda pri MAT, SLJ in TJA 

pouk po skupinah.  

Prav tako kot letos bomo tudi naslednje leto v celoti vključeni v RaP.  

Vključeni smo tudi v veliko projektov: 

- EKO šola, 

- ZDRAVA šola, 

- KULTURNA šola. 

- Poteka že precej dejavnosti za naziv Unesco šola. 

- Vključeni smo v program za dvig digitalnih kompetenc. 

- Od 1. 7. 2022 bomo vključeni tudi v projekt podnebne spremembe. 



- Že dve leti imamo na šoli team za kakovost- v sodelovanju z zavodom za 

šolstvo se bomo ukvarjali z nadarjenimi učenci. 

- Pripravili bomo diagnostiko bralne pismenosti na šoli. 

- V prihodnjem letu želimo zopet organizirati nadstandardno ekskurzijo za 

učence. 

- Upamo na čim več dnevov dejavnosti, prav tako pa bomo nadaljevali tudi s 

CŠOD. 

- Učitelji bodo nadaljevali z izobraževanjem preko Erazmusa – izobraževanje v 

tujini. 

- Uspešni smo bili na razpisu LAS Zasavje, zato naj bi uredili šolsko dvorišče pred 

šolo, ki bo postalo učilnica na prostem. 

 

Ad3 Razno 

 

- Jeseni se glede na vsesplošno povišanje cen hrane in energentov napoveduje 

dvig cen za šolska kosila. 

- Na šolo smo dobili prošnjo, če bi oddali v najem dve učilnici – računalniško in 

navadno (od sredine meseca avgusta do konca oktobra). Člane sveta šole 

prosimo za predloge za ceno najemnine.  

Cena za računalniško učilnico bo znašala 35 € za 60 minut, cena za navadno 

učilnico pa 20 € za 60 minut.  

SKLEP: Svet zavoda je cene za najem učilnic oblikoval in potrdil. Sklep stopi v 

veljavo 1. 8. 2022.* 

 

Cena najema šolske telovadnice za učence ostaja ista kot preteklo leto. – SKLEP. 

Cena najema šolske telovadnice za odrasle pa je 20 € za 60 minut. – SKLEP 

Oba sklepa glede najemnine za šolsko telovadnico stopita v veljavo s 1. 9. 

2022.  

 

*Datum je bil sprejet naknadno, dopisno (po elektronski pošti) – kopija pošte  

arhivirana. 

- G. Repe je predstavil dejavnosti, ki se bodo odvijale v okviru DPM Zagorje: 

• sprejem otrok v šolsko skupnost, 

• kostanjev piknik  - 1. sobota v oktobru, Evropark Zagorje, 

• novoletne prireditve, planira se tudi ples za devetošolce, prošnja za 

sodelovanje petošolcev pri spremstvu dedka Mraza, 

• dopoldanske matineje, 

• pustovanje. 

 

Ga. Darja Murn je člane Sveta prosila, da se pri korespondenčnih sejah 

pravočasno odzovejo oz. podajo povratno informacijo.   

 

Vsem članom se je zahvalila za sodelovanje in jim zaželela lep dopust.  

 

 

Barbara Grablič, zapisala   Darja Murn, predsednica Sveta šole 

 

 


