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ZAPISNIK 4. seje (mandat 2008 – 2012)
Sveta šole OŠ Vrhovci,
ki je bila v zbornici OŠ Vrhovci 24. 3. 2009, s pričetkom ob 16.00.

Prisotni: Saša Obran, Gregor Pleše, Alenka Pleško, Kristina Umek Jenko, Nada
Vodušek, Nataša Golec, Nevenka Krašovec.
Opravičila se je ga. Irena Gerjol Osipovič.
Odsotna: ga. Marija Horvat.
Vabljeni: ravnateljica Marjanca Vampelj, sindikalna zaupnica Irma Starman.
Predsednica sveta šole Nataša Golec je pozdravila vse prisotne in ugotovila
sklepčnost. Prisotne je seznanila, da se v skladu s sklepom na 3. seji sveta šole seja
zaradi lažjega pisanja zapisnika snema. Prisotnim je pojasnila, da moramo zaradi
sklica izredne seje sveta šole spremeniti dnevni red, saj se zaradi objave razpisa v
časopisu Šolski razgledi in s tem podaljšanja razpisnega roka iz dnevnega reda črta
točka 5 – nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja – pregled pravočasnosti in
popolnosti vlog. Zato je predlagala naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta šole
Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda
Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
– Obravnava odstopne izjave predsednice sveta šole Nataše Golec
Izvedba postopka ocenjevanja delovne uspešnosti ravnateljice Marjance
Vampelj
Razno

Člani sveta šole so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in sprejeli
Sklep št. 1: Potrdi se predlagani dnevni red za 4. sejo sveta šole.
K točki 1:
Ga. Golec je prisotne pozvala, da podajo morebitne pripombe na zapisnik 3. seje.
Prisotni so podali pripombe k zapisniku 3. seje sveta šole in sprejeli
Sklep št. 2: Potrdi se zapisnik 3. seje sveta šole z naslednjimi popravki:
1. Med prisotne se vpiše ga. Alenka Pleško.
2. Str. 2: v 2. odstavku se pod sklepom št. 2, prva poved spremeni: Ga. Jenko je
med drugim povedala, da želi, da člani sveta šole dobijo gradiva za sejo v
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

skladu s poslovnikom in da je tudi dnevni red oblikovan, kot ga predvideva
poslovnik.
Str. 2: v 2. odstavku se pod sklepom št. 2 v 5. vrstici beseda »razradi«
zamenja z besedo »zaradi«.
Str. 2: v 2. odstavku se pod sklepom št. 2 v 6. vrstici za besedama
»ravnateljica podaja« doda »poimenovana po obranavnavanem poročilu«.
Str. 3: v 2. odstavku se zadnja poved spremeni: »Ga. Jenko in ga. Starman
sta vztrajali, da želita prejeti gradivo za sejo sveta šole v skladu s
poslovnikom.
Str. 4: v 2. odstavku pod sklepom št. 7 se 1. poved spremeni: »Ga.
ravnateljica je v celoti prebrala krajši inšpekcijsi zapisnik in začela z branjem 2.
zapisnika.
Str. 4: v 3. odstavku se doda še ena poved, in sicer: Ga. ravnateljica je
prisotne seznanila, da bo inšpekcijsko službo zaprosila za podaljšanje roka za
odpravo pomanjkljivosti.
Str. 5: V sklepu št. 9 se 1. poved zamenja, in sicer: »Članom sveta šole se
pošlje pisno gradivo za vsako točko dnevnega reda, ki bo obravnavano na
seji.
Str. 6, predzadnji odstavek: 2. poved se za besedo ne doda beseda bo in v
zadnji povedi se za besedo se doda beseda bo.

K točki 2:
Ga. Golec je predala besedo ge. ravnateljici, ki je povedala, da je natančno poročilo
o delu na šoli v tem šol. letu opisano v Delnem poročilu o uresničevanju letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2008/09, ki so ga člani prejeli skupaj z vabilom.
Ga. ravnateljica je prisotne pozvala k vprašanjem. Glede realizacije učnega procesa
je povedala, da so učitelji zagotovili, da so učno snov predelali in utrdili v skladu z
učnim načrtom. Prišlo je do izpada laborantskih ur. Ga. ravnateljica je imela z vsemi
učiteljicami sestanek, kjer so se dogovorile za nadomestilo ur. Spremenili so tudi
urnik ge. Vindiš.
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila, da smo v skladu z zakonom izvedli letne ocene
za leto 2008 za zaposlene in da se pripravlja dokumentacija za napredovanje v
plačne razrede ter aneksi k pogodbam o zaposlitvi.
Prisotne je razveselila z novico, da so mlajši dečki v košarki postali državni prvaki.
Ga. ravnateljica je povedala, da inšpekcijska služba zahteva, da svet zavoda potrdi
Delno poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2008/09,
zato prosi, da člani delno poročilo potrdijo .
Sklep št. 3: Člani sveta šole z dvigom rok potrdijo Delno poročilo o uresničevanju
letnega delovnega načrta za šolsko leto 2008/09 .
Ga. ravnateljica je nadaljevala z Letnim poročilom Osnovne šole Vrhovci za leto
2008, ki je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je sestavljen iz poročila ravnateljice, ki
se nanaša tudi na delno poročilo, 2. del pa je sestavljen iz računovodskega poročila
OŠ Vrhovci in vsebuje tudi finančno poročilo.
Finančno poročilo bosta podali delavki računovodskega servisa Žurnal.
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Ga. ravnateljica je opozorila na napako na 4. str. letnega poročila. Pri dosežkih NPZ
ni 3. predmet biologija ampak geografija.
Ga. ravnateljica povpraša, če ima še kdo od prisotnih kakšno vprašanje.
Go. Starman je zanimalo glede prenosnih računalnikov (str. 17, preglednica 12).
Vprašala je ali je prenosnih računalnikov 10 in kje so shranjeni. Ga. ravnateljica je
pojasnila, da je v lanskem in letošnjem šol. letu enako število računalnikov – 5 in da
so tisti, ki so namenjeni izposoji učiteljem shranjeni v računalniški učilnici. Ga.
Starman je vprašala zakaj je v letošnjem šol. letu en fotoaparat manj, kot v lanskem.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da smo ga odpisali.
Ga. Mojca Srebrnič iz računovodskega servisa Žurnal je prisotne seznanila s prihodki
in odhodki. Člani sveta šole so preglednice dobili kot gradivo za sejo sveta šole.
Razlika med prihodki in odhodki je 72.581,97 ERU. Ga. Srebrnič je povedala, da je
letos spremenjena zakonodaja o obdavčitvi prihodkov. Prihodki so obdavčeni, zato je
letos davek tako visok (16.70,79 EUR).
Go. Jenko je zanimalo, kateri prihodki so obdavčeni. Ga. računovodkinja je pojasnila,
da so obdavčeni vsi prihodki (MŠŠ, MOL …), izpuščene so samo donacije, obresti iz
zakladništva, članarine in prostovoljni prispevki. Vse ostalo je obdavčeno z 22 %
davkom po Zakonu o dohodku pravnih oseb.
Ga. Srebrnič je povedala, kako smo pripravili finančni načrt in porabo presežka
prihodkov nad odhodki.
G. Pleše je vprašal, zakaj je Ministrstvo za šolstvo in šport predvidilo manj sredstev.
Ga. Srebrnič je pojasnila, da ni več davka na izplačane plače, zato so sredstva
manjša.
Glede na potrebe šole smo pripravili porabo presežka prihodkov nad odhodki. Ga.
ravnateljica je predlog razdelila med člane sveta šole. V letošnjem letu bo potrebno
popravilo ogrevalnih teles, parketa, dokupiti moramo ognjevarne omare za hrambo
arhivskega gradiva. Sredstva bomo porabili tudi za nakup knjig, športnih rekvizitov,
tiskalnikov, pribora za kuhinjo…
Ga. ravnateljica je povedala, da smo finanči plan poslali tudi na MOL.
Go. Starman je zanimalo ali bo kaj več sredstev namenjenih za učila. Ga. Srebrnič je
pojasnila, da je presežek sredstev iz preteklega leta. Ga. ravnateljica je povedala, da
je presežek tako visok, ker smo lani praznovali 50-letnico šole in nismo mogli
predvideti koliko bo donaciji, pričakala pa nas je tudi recesija, zato smo z denarjem
ravnali zelo gospodarno.
Ga. Jenko je vprašala ali se neporabljena sredstva za učbeniški sklad lahko
prenesejo v naslednje leto. Ga. računovodkinja je odgovorila, da se lahko
neporabljena sredstva učbeniškega in šolskega skada preneseta v naslednje šolsko
leto.
Go. Jenko je zanimala postavka odhodkov – prevozi učencev in žetoni. Vprašala je,
kako je z žetoni. Ga. ravnateljica je pojasnila, da Agencija za šport krije stroške za
športna tekmovanja, za ostala tekmovanja pa morajo učenci sami prinesti žetone.
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Go. Starman je zanimalo, kaj pomeni postavka »vodenje učbeniškega sklada«. Ga.
Srebrnič je pojasnila, da po pravilniku o učbeniškem skladu dobi nagrado skrbnik
učbeniškega sklada.
Ga. ravnateljica je pohvalila računovodstvo, saj so s sprotnim in ažurnim delom
uspeli izterjati dolgove iz leta 2005.
Ga. Golec je vprašala go. Srebrnič glede presežka prihodkov nad odhodki za
ocenjevanje delovne uspešnosti ge. ravnateljice. Ga. Srebrnič je pojasnila, da znaša
ta delež 2,799 %, kar znese 30 % pripadajočega deleža delovne uspešnosti.
Ga. Starman je menila, da je mogoče denar bolje porabiti sproti. Ga. Krašovec in ga.
Srebrnič sta menili, da šola mora imeti »zlato rezervo« za nepredvidene stroške. Ga.
Srebrnič je pojasnila, da je npr. v primeru okvare kotlov v kuhinji, to okvaro potrebno
financirati iz lastnih sredstev, zato je prav, da šola del teh sredstev nameni za
investicije. Na MOL smo zaprosili za sredstva, vendar za leto 2009 nismo dobili
odobrenih sredstev. MOL nameni sredstva le po inšpekcijskih odločbah. Ga.
ravnateljica je povedala, da v kuhinji zaenkrat še ni prišlo do večjih okvar. Na
nekaterih šolah pa se je že zgodilo, da niso imeli sredstev in so morali najeti kredite.
Na šoli sta »akutni« dve zadevi, in sicer kotlovnica in server. Želimo si, da se nobena
od teh ne bi pokvarila.
Naloga članov sveta šole je, da predlog porabe presežka potrdi. Na predlogu za leto
2009 serverja ni in v primeru okvare bo potrebno sredstva prerazporediti.
Go. Jenko je zanimalo, ali se presežek v celoti porabi ali ostane še kakšna rezerva.
Ga. Srebrnič je povedala, da se presežek porabi v celoti.
Sklep št. 4:
Svet šole potrjuje predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki. V izjemnih
primerih se sredstva lahko prerazporedijo in o tem ga. ravnateljica obvesti člane
sveta šole na naslednji seji.
Ga. Golec je povedala, da mora svet šole potrditi tudi letno in finančno poročilo.
Sklep št. 5: Člani sveta šole so z dvigom rok potrdili Letno poročilo OŠ Vrhovci za
leto 2008 in finančni plan za leto 2009.
Ga. Golec je predala besedo ge. ravnateljici, ki je pričela s poročanjem o zapisnikih
inšpekcijskih služb. Člani sveta šole so kot gradivo k seji prejeli fotokopije vseh
inšpekcijskih zapisnikov, ki smo jih prejeli v šol. letu 2008/09. Ga. ravnateljica je
izpolnila že vse zahteve, ki jih je naložila inšpekcijska služba in jih odpravila v roku, ki
je bil postavljen. Potrditi smo morali priloge k LDN in glede na to, da je bil danes
potrjen zapisnik prejšnje seje, ga bomo na Inšpektorat Ministrstva za šolstvo in šport
poslali skupaj z delnim poročilom, ki smo ga tudi potrdili danes. S tem je ga.
ravnateljica odpravila vse nepravilnosti, ki jih je ugotovila šolska inšpektorica.
Člani sveta šole so prejeli tudi zapisnik elektro inšpekcije. Sklep o ugotovitvi elektro
inšpekcije so dobili tudi na MOL, od koder nismo dobili nobenega odgovora. Na MOL
je ga. ravnateljica poklicala, poslali smo tudi dopis, vendar nismo dobili odgovora. Na
elektro inšpekcijo smo zaprosili za podaljšanje roka za odpravo pomanjkljivosti. Ga.
inšpektorica se je na šoli ponovno oglasila in izdala sklep za podaljšanja roka
odprave pomanjkljivosti, ki je 1. 9. 2009.
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Na MOL smo ponovno poslali dopis, vendar nismo dobili pisnega odgovora. Ga.
ravnateljica je poklicala na MOL, kjer je dobila ustni odgovor ge. Kitek Ruparčič, da
imajo odločbo elektro inšpekcije v obravnavi. Pisnega odgovora ji ne more dati.V
rebalansu proračuna je predvideno 100.000 EUR za celotno izdelavo elaborata
in za zamenjavo elektro instalacije na starem delu šole. Če bomo čakali na potrditev
rebalansa v mesecu aprilu, bo rok za odpravo nepravilnosti prekratek. Dogovorila se
je z g. Kokeljem, ki je pooblaščen s strani MOL, da si je situacijo ogledal in bo začel z
izdelavo elaborata.
Ga. Starman je pripomnila, da je šolo obiskal tudi delovni inšpektor in da ona
zapisnikov delovnega inšpektorja nima. Poslovna sekretarka ji je povedala, da ima
zapisnike in da so to zapisniki, ki so napisani ročno. Go. Starman je še zanimalo, ali
obstajajo samo taki zapisniki. Ga. ravnateljica je potrdila, da obstajajo samo ročno
napisani zapisniki.
Ga. Starman je izpostavila vprašanje glede zaposlitve učiteljice matematike in
računalništva, ki nima ustrezne izobrazbe. Ga. ravnateljica je pojasnila, da zadeva še
ni rešena. Šolo je 5. 3. 2009 ponovno obiskal delovni inšpektor, ker ni imel
zabeležene njene pogodbe o zaposlitvi, ki je nastala na podlagi nove sistemizacije. V
pogodbi o zaposlitvi z dne 22. 12. 2008 je zabeleženo, da mora delavka pridobiti
ustrezno izobrazbo v 5 letih. Ga. ravnateljica je povedala, da delavke ne more
odpustiti, ne more pa ji ponuditi novega delovnega mesta. Inšpektorji bodo zadevo
proučili in v skladu z ugotovitvami tudi ukrepali. Ga. ravnateljica je zadevo
podedovala. Go. Starman je zanimalo ali učiteljica še opravlja dodatno strokovno
pomoč. Ga. ravnateljica je zagotovila, da dodatne strokovne pomoči učiteljica ne
opravlja več.
Go. Jenko je zanimalo ali učiteljica opravlja enako delo kot prej. Ga. ravnateljica je
povedala, da opravlja enako delo, razen dodatne strokovne pomoči ne izvaja več.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da je po zakonu v prehodnem obdobju njena zaposlitev
lahko še 40 % neustrezna.
Ga. Starman je glede na inšpekcijski zapisnik vprašala, zakaj učiteljice v OPB glede
na priznane oddelke (7,74) nimajo polne delovne obveznosti in morajo delati kot da
bi polno delovno obveznost imele. Ga. ravnateljica je pojasnila organizacijo
podaljšanega bivanja na naši šoli. S strani inšpekcije ni bilo ugotovljeno nepravilnosti,
kar je zapisano tudi v zapisniku Inšpektorata Ministrstva za šolstvo in šport. Ga.
Starman z odgovorom ni bila zadovljnja, zato jo je ravnateljica povabila, da skupaj
pregledata delovno obveznost učiteljic in organizacijo v OPB.
Go. Starman je zanimalo tudi glede dela pomočnice ravnateljice. Vprašala je, katero
delo opravalja in kako dopolnjuje ure k pomočniškem delu. Ga. ravnateljica
ravnateljica je pojasnila razporeditev dela in nalog pomočnice ravnateljice. Med
drugim je dejala, da ima pomočnica tudi interesno dejavnost na predmetni stopnji.
Njeno delo je pregledala tudi inšpektorica in ugotovila, da ga. pomočnica opravlja vse
naloge, določene s pogodbo o zaposlitvi.

Go. Jenko je vprašala v zvezi z opozorilom št. 9 v inšpekcijskem zapisniku, kjer pravi
«Ravnateljica šole je dolžna zagotoviti, da bo potekalo oblikovanje oddelkov
razširjenega programa – podaljšanega bivanja, skladno s predpisanimi normativi in
standardi...« Ga. ravnateljica je pojasnila, da število učencev v nobenem oddelku ne
presega normativa. Ga. ravnateljica je dala nalogo učiteljicam v OPB, da vodijo točno
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evidenco obiskov otrok. Učitelji včasih ne zapišejo učencev, ki manjkajo in
ugotovljeno je bilo, da učenci ne presegajo normativa. Če bi število učencev
presegalo normativ, jih preusmerijo v drug oddelek in o tem obvestijo ravnateljico ali
pomočnico ravnateljice.
K točki 3:
Ga. Golec nas je obvestila, da je podala odstopno izjavo. S tem se go. Golec razreši,
ker odhaja na porodniški dopust. Ga. Golec je razložila postopek nadomestnih volitev
in pojasnila, da je odstopno izjavo podala že sedaj zato, da bi z nadomestnimi
volitvami pravočasno izvolili novega člana, saj bi bilo neodgovorno, da bi bil svet v
postopku imenovanja ravnatelja brez 1 člana in predsednika. Dodala je, da je
pripravljena opravljati svoje delo do nastopa novega člana oz. do zaključka postopka
imenovanja ravnatelja. Ga. Jenko je opozorila, da v skladu s poslovnikom ga. Golec
ne more biti več članica sveta šole, če poda odstopno izjavo z današnjim datumom.
Člani sveta šole so predlagali, da ga. Golec poda odstopno izjavo s kasnejšim
datumom, saj bi bilo zelo nerodno, da bi bil svet brez predsednika pred imenovanjem
ravnatelja.
Ga. ravnateljica je člane sveta spomnila, da lahko člani sveta šole spremenijo
poslovnik. G. Pleše je menil, da je v poslovniku opisan postopek za nadomestne
volitve za cel svet, ne pa za enega člana.
Ga. Jenko je predlagala, da se v poslovniku doda 21. a člen, v katerem bi zapisali
postopek glede nadomestnih volitev za posameznega člana sveta šole in skrajšali 21
dnevni rok zbiranja kandidatur.
Po krajši razpravi so člani sveta šole sprejeli
Sklep št. 4:
Pravno sužbo Altus zaprosimo za spremembo Poslovnika, in sicer da se doda 21. ačlen – nadomestne volitve za posameznega člana sveta šole in jih posredujemo
članom sveta šole s korespondenčno sejo.

Sklep št. 5
Ga. Golec do preklica umakne odstopno izjavo. V primeru odsotnosti ge. Golec sejo
skliče in vodi najstarejši član sveta šole s strani zavoda v skladu s Poslovnikom.
Ga. Golec je seznanila člane sveta šole z elektronsko pošto ge. Jenko in predlagala,
da njene pobude obravnavamo pod točko razno.

K točki 4:
Člani sveta so predlog Poročila o sodelovanju ravnateljice Marjance Vampelj s
svetom šole prejeli skupaj z gradivom. O tem smo se pogovarjali že na prejšnji seji.
Ga. Golec je razložila, kako je napisala ta predlog. Predlog je napisan v skladu z
zakonodajo. Predsednica sveta šole prisotne pozove prisotne k morebitnim
pripombam na predlog.
Ga. Jenko je pripomnila, da se ne strinja s 5. odstavkom, v katerem piše o gradivih
za obravnavo na sejah. Ga. Golec je pojasnila, da je do zapletov pri pošiljanju gradiv
prišlo zaradi tega, ker so bili to inšpekcijski zapisniki in je bila ga. ravnateljica v dilemi
ali to lahko pošilja ali ne. O tem tudi ni odločala samovoljno, saj se je posvetovala s
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pravno službo, pisala pa je tudi na Ministrstvo za šolstvo. Ga. Golec je pozvala go.
Pleško, ki je bila članica sveta šole tudi v prejšnjem mandatu, ki je potrdila, da je bilo
sodelovanje sveta šole z go. ravnateljico odlično in da s pošiljanjem in prejemanje
gradiv nikoli niso imeli težav.
Ga. Golec je pri predlogu poročila o sodelovanju ravnateljice s svetom šole
upoštevala tri kriterije, in sicer: kakovost, pravočasnost in realizacijo sklepov.
Prisotne je pozvala k glasovanju o predlogu za oceno delovne uspešnosti. Pet članov
je predlog podprlo, eden je bil proti, eden pa se je vzdržal.

Sklep št. 6:
Potrdi se predlog poročila o sodelovanju ravnateljice Marjance Vampelj s svetom
šole. Njeno sodelovanje s svetom šole se oceni z oceno odlično.
Ga. Golec je povedala, da nam je ga. ravnateljica pripravila podlago za ocenjevanje
delovne uspešnosti, ki so jo člani sveta šole prejeli kot gradivo za sejo. Predsednica
sveta šole je vodila ocenjevanje po ocenjevalnem listu in vpisovala pripadajoče % v
ocenjevalni list. Ga. ravnateljica je članom sveta šole med ocenjevanjem sproti
odgovarjala na zastavljena vprašanja. Ga. Golec je članom sveta je razložila, da
moramo podatke vpisovati v tabelo direktno v računalnik, kar bosta naslednji dan
naredili s poslovno sekretarko in poslali ocenjevalni list s prilogami na MOL.
K točki 5:
Ga. Golec je predlagala, da sprejmemo sklep glede hrambe zvočnega posnetka seje.
Člani sveta so soglasno sprejeli
Sklep št. 7:
Zvočni posnetek se hrani do naslednje seje oz. do potrditve zapisnika seje sveta
šole.
Ga. Jenko je razdelila članom sveta šole kopijo elektronske pošte, ki jo je
posredovala v tajništvo (priloga zapisnika). Ga. Jenko je posredovala predlog članov
sveta staršev, da se zapisniki seje sveta OŠ Vrhovci članom sveta ter dugim
sodelujočim na seji posreduje po elektronski pošti najkasneje v 10 dneh od zaključka
posamezne seje in da se zapisniki sveta šole v primerni obliki objavijo na spletni
strani šole.
Po krajši razpravi so člani sveta šole sprejeli
Sklep št. 8:
Osnutek zapisnika sveta OŠ Vrhovci se članom sveta ter dugim sodelujočim na seji
posreduje po elektronski pošti najkasneje v 10 dneh od zaključka posamezne seje.
Člani sveta šole pošljejo pisne pripombe na osnutek zapisnika v 7 dneh.
Sklep št. 9:
Zapisnik sveta šole se v 7 dneh po potrditvi na seji sveta objavi polega objave
oglasni deski v zbornici še na uradni spletni strani šole in na oglasni deski šole
glavnem vhodu v šolo. V kolikor zapisnik vsebuje osebne ali tajne podatke, svet
isti seji sprejme in potrdi tudi zapisnik, ki je primeren za javno objavo in ki
pripravita zapisnikar in predsednik sveta šole.

na
pri
na
ga
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Ga. Golec je tudi prosila, da se pripombe in predlogi, ki naj bi se obravnavali na seji
sveta šole, pošljejo pravočasno, da jih bomo lahko pregledali in se nanje pripravili.
Ga. Golec je tudi predlagala članom sveta šole, da sprejmemo sklep, kdaj bo
naslednja seja sveta šole:
Sklep št. 10:
Naslednja seja sveta šole bo v četrtek, 9. 4. 2009.
Ga. ravnateljica je prosila, da v bodoče tudi ona dobi elektronsko pošto. Ga. Jenko je
povedala, da je ravnala v skladu s poslovnikom, kjer piše, da se predlogi in pripombe
zbirajo v tajništvu šole. Člani sveta šole so se strinjali, da je ga. ravnateljica
obveščena o elektronski pošti preko tajništva šole.
Ga. Golec se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo ob 18.45 zaključila.

Zapisala poslovna sekretarka
Nevenka Krašovec

Predsednica sveta šole
Nataša Golec
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