
 

 1 

OSNOVNA ŠOLA VITANJE 

Doliška   cesta  1,   3205   Vitanje 

telefon: 03 757 37 70  telefax: 03 757 37 75 

E-pošta: osvitanje@guest.arnes.si     splet: www.vitanje.org  

TRR: 01337-6030686485 

 

Številka: 900-1/2018-3 
Z A P I S N I K  

 
1. redne seje sveta zavoda in sveta staršev za šolsko leto 2018-2019, ki je bila v 

sredo, 27. septembra 2018, ob 18.00 uri v zbornici OŠ Vitanje. 
 
Prisotni:  
Člani sveta zavoda: predsednica Magda Pušnik, Suzana Pušnik, Breda Jakop, 
Ksenija Grm, Katja Kotnik, Roman Kotnik, Nives Adamič Kričaj. 
Člani sveta staršev šole in vrtca: Brodej Monika, Vladka Maligoj, Natalija Pogorevc 
Mlakar, Karmen Pušnik, Nataša Grudnik, Darja Kričaj, Irena Kunej Fijavž, Tanja 
Rošer (namestnica), Damijan Senič, Maša Iršič Kos 
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Tilka Jakob 
Opravičeno odsotni:  Jasmina Vidmar, Matjaž Hrženjak 
Odsotni: Mateja Kovše, Natalija Djaković, Anja Pritržnik  
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda  
2. Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2018/2019 - šola 
3. Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2018/2019 - vrtec 
4. Predlogi, pobude in vprašanja 

 
 
 
K točki 1/ Pregled zapisnika 3.redne seje sveta zavoda 2017-18 
 
Predsednica poda povzetek 3. redne seje sveta zavoda za šolsko leto 2018/2019 
 
Predsednica vpraša prisotne, če imajo kakšno vprašanje ali pripombo, nato predlaga, 
da se zapisnik potrdi. 
 
Sklep: Svet zavoda in svet staršev potrdi zapisnik 3. redne seje sveta zavoda in 
sveta staršev za šol. leto 2017/2018 
 
 
K točki 2/ Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2018/2019 - šola 
 
Ravnateljica najprej preko power pointa predstavi delo, ki je bilo opravljeno  v vrtcu in 
šoli, v času poletnih počitnic. 
 
Predstavitev LDN za šolo je na power pointu in je priloga k zapisniku. 
 
Predsednica prisotne po predstavljenem LDN – ju za šolo povabi k razpravi. 
Ker prisotni nimajo vprašanj, prosi za potrditev LDN-ja. 
 
Sklep: LDN šole za šol. leto 2018/2019 se potrdi. 
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K točki 3/ Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2018/2019 - vrtec 
 
Ravnateljica predstavi še LDN 2018/2019 za vrtec in je priloga k zapisniku. 
 
Sklep: LDN Enote vrtca za šolsko leto 2018/2019 se potrdi. 
 
 
K točki 4/ Predlogi, pobude in vprašanja 
 
Prisotni opozorijo na obrabljene knjige v zbornici. 
 
*Ravnateljica pove, da knjižnica prehaja na novi program Cobiss, da se knjige 
odpisujejo. Vsako leto jo obogatimo z vsaj 100 novimi izvodi. 
 
Prisotni opozorijo, da za zbiranje papirja ni označen kontejner, ki je namenjen za 
šolo. Zato se dogaja, da starši odlagajo papir v kontejner od komunale. 
 
*Kontejner bomo označili. 
 
Prisotne zanima, kdaj lahko pričakujejo gesla za e-Asistenta? 
 
*Prejmejo jih takoj, ko razrednik po prijavnicah označi starše, ki želijo uporabljati e-
Asistenta. 
 
Prisotna vpraša, kakšna je možnost podaljšanja delovnega časa v vrtcu po 16 uri, če 
bi bila potreba, po podaljšanem varstvu. 
 
*Za občasno varstvo po 16 uri se lahko dogovorimo individualno. 
 
Prisotna vpraša predstavnike občine, če vejo, kako je z igriščem za šolo? 
 
*Povejo, da je projekt igrišča pripravljen,  občina se prijavlja na različne razpise glede 
sofinaciranja,  bodo pa vprašanje postavili na občini in posredovali odgovor. 
 
Prisotna vpraša, če je možno, da za opravljanje kolesarskega izpita vključijo tudi nižji 
razredi, ali je določeno samo za 5. razred? 
 
*Ravnateljica pove, da je na šoli kolesarski izpit predpisan iz strani MIZŠ samo za 
učence 5. razreda. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19.15. 
 
 
Zapisnikarica:      Predsednica sveta zavoda: 
Ksenija Grm                                                                  Magda Pušnik 
 
 


