
 

 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: 900-3/2019/2 
Z A P I S N I K  

 
1. redne seje sveta zavoda in sveta staršev za šolsko leto 2019-2020, ki je bila v 

sredo, 25. septembra 2019, ob 18.00 uri v zbornici OŠ Vitanje. 
 
Prisotni:  
Člani sveta zavoda: predsednica Magda Pušnik, Suzana Pušnik, Breda Jakop, 
Ksenija Grm, Katja Kotnik, Vladka Maligoj, Jasmina Vidmar, Roman Kotnik, Andrej 
Poklič, Marija Jeseničnik 
Člani sveta staršev šole in vrtca: Mojca Vetrih, Brodej Monika, Natalija Pogorevc 
Mlakar, Karmen Pušnik, Darja Kričaj, Urška Maligoj, Klavdija Vidmar, Maša Iršič Kos, 
Matjaž Črep, Andreja Repas, Damijan Pušnik 
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Tilka Jakob 
Opravičeno odsotni:  Anton Pogladič, Matjaž Hrženjak 
Odsotni: Damijan Senič  
 
 
Dnevni red: 
 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda  
2. Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2019/2020 - šola 
3. Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2019/2020 – vrtec 
4. Obravnava in potrditev predloga cen uporabe šolskih prostorov 
5. Obravnava in potrditev predloga cen šolske prehrane 
6. Obravnava in potrditev vzgojnega načrta in pravil šolskega reda 
7. Predlogi, pobude in vprašanja 

 
 
 
K točki 1/ Pregled zapisnika 3.redne seje sveta zavoda 2018-19 
 
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 zapisnik potrdijo. 
 
Sklep: Svet zavoda in svet staršev potrdijo zapisnik 3. redne seje sveta zavoda in 
sveta staršev za šol. leto 2018/2019 
 
 
K točki 2/ Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2019/2020 - šola 
 
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. 



 

 2 

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 

 

Sklep: Letni delovni načrt šole za šol. leto 2019/2020 potrdijo. 
 
 
K točki 3/ Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2019/2020 - vrtec 
 
Ravnateljica predstavi še LDN 2019/2020 za vrtec in je priloga k zapisniku. 
 
Sklep: Letni delovni načrt enote vrtca za šolsko leto 2019/2020 potrdijo. 
 
K točki 4/ Obravnava in potrditev predloga cen uporabe šolskih prostorov 
 
Ravnateljica predstavi nove cene uporabe šolskih prostorov in so priloga zapisnika. 
 
Sklep: Nove cene uporabe šolski prostorov potrdijo. 
 
 
K točki 5/ Obravnava in potrditev predloga cen šolske prehrane 
 
Ravnateljica predstavi nove cene šolske prehrane in so priloga zapisnika. 
 
Prisotna vpraša, če je možna prehrana tudi za zunanje? 
Ravnateljica pove, da zaradi premajhne kuhinje nimajo organizirane prehrane za 
zunanje ljudi. 
 
Sklep: Nove cene šolske prehrane potrdijo. 
 
 
K točki 6/ Obravnava in potrditev vzgojnega načrta in pravil šolskega reda 
 
Ravnateljica predstavi vzgojni načrt šole in pravila šolskega reda, in so priloga 
zapisnika. 
 
Sklep: Vzgojni načrt šole in pravila šolskega reda potrdijo. 
 
 
K točki 7/ Predlogi, pobude in vprašanja 
 
Ravnateljica vpraša, v katerem terminu bi organizirali predavanje  za starše 
programa Safe.si?  
Prisotni so mnenja, da takoj po novem letu in naj bi se organiziralo za starše in 
učence skupaj. 
 
Prisotna vpraša, na kakšen način bodo starši obveščeni, da bodo lahko dostopali do 
podatkov programa  SLOfit? 
Ravnateljica pove, da ko bo šola dobila navodila, jih bodo posredovali staršem. 
 
Prisotna pove, da je bila lanska prireditev za starše vrtca v jedilnici. Veliko staršev se 
je na to pritožilo zaradi prostorske stiske. 
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Vodja vrtca pove, da so zaradi slabega vremena prireditev organizirali v jedilnici. 
Strokovnim delavkam je bila izvedba prireditve v jedilnici, zaradi organiziranosti in 
priprave otrok na nastop lažja. V Noordung centru v ozadju niso imeli luči in stolov. 
Za naprej se bodo posvetovale na aktivih. 
 
Prisotna vpraša, zakaj so se cene druge starostne skupine v vrtcu toliko podražile in 
da ni velikega odstopanja med 1. in 2. starostno skupino. 
Ravnateljica pove, da so se cene zvišale po metodologiji in so skrbno preračunane. 
 
Prisotni pove, da bi morali za izgradnjo novega vrtca, na občino dati pobudo še 
starši. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19.30. 
 
 
Zapisnikarica:      Predsednica sveta zavoda: 
Ksenija Grm                                                                  Magda Pušnik 
 
 

 

 

 

 

 

Priloge: 
- Letni delovni načrt 2019/20 – šola 
- Letni delovni načrt 2019/20 – vrtec 
- Cenik prehrane in šolskih prostorov 
- Pravila šolskega reda s prilogami 
- Vzgojni načrt 


