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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: 900-1/2022/2 

Z A P I S N I K  

 

1. redne seje Sveta zavoda za šolsko leto 2022-2023, ki je bila v sredo,  
28. septembra 2022, ob 17.00 uri, v učilnici slovenščine. 

 

 

Prisotni:  

Člani Sveta zavoda: predsednica Ksenija Potočnik, Mojca Šegel, Rosana Buh, 

Ksenija Grm, Katja Dobnik, Vladka Maligoj Maček, Roman Kotnik, Marija Jeseničnik 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Tilka Jakob, predsednica sindikata Petra Čebular 

Opravičeno odsotni: Matjaž Hrženjak, Andrej Poklič 

Odsotni: Maša Iršič Kos 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda  
2. Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2022/2023 - šola 
3. Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2022/2023 – vrtec 
4. Obravnava Pravilnika o prodaji blaga in storitev na trgu  
5. Predlog novih cen šolske prehrane 
6. Predlogi, pobude in vprašanja 

 

 

K točki 1/ Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda 

 

Predsednica prisotne pozdravi, prebere dnevni red. 

Nato poda povzetek 3. redne seje sveta zavoda za šolsko leto 2021/2022. Vpraša, 

če imajo kakšno vprašanje ali pripombo, nato predlaga, da zapisnik potrdijo. 

 

Sklep: Svet zavoda potrdi zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda šol. leto 2021/2022. 

 

 

K točki 2/ Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2022/2023 - šola 

 

Predstavitev LDN za šolo je na power pointu in je priloga k zapisniku. 

 

Predstavnikom pritožbene komisije je potekel štiri letni mandat, zato je potrebna nova 

izvolitev s strani šole, staršev in OŠ Pod Goro 
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Predstavniki šole so: 

Suzana Pušnik, Melita Hrovat, Ida Pačnik, Breda Jakop, Mojca Šegel, Jasmina 

Vidmar 

 

Predstavniki staršev so: 

Vladka Maligoj Maček, Darja Kričaj 

 

Predstavniki OŠ Pod goro so: 

Greta Mumelj, Irena Švab 

 

Predsednica prisotne po predstavljenem LDN – ju za šolo povabi k razpravi. 

Ker prisotni nimajo vprašanj, prosi za potrditev LDN-ja. 

 

Sklep 1: Letni delovni načrt šole za šol. leto 2022/2023 se potrdi. 

Sklep 2: Predstavniki pritožbene komisije se potrdijo. 

 

 

K točki 3/ Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2022/2023 - vrtec 

 

Ravnateljica predstavi še LDN 2022/2023 za vrtec in je priloga k zapisniku. 

Predsednica prisotne po predstavljenem LDN – ju vrtca povabi k razpravi. Pripomb 

ni, zato prosi za potrditev LDN-ja. 

 

Sklep: Letni delovni načrt enote vrtca za šolsko leto 2022/2023 se potrdi. 

 

 

K točki 4/ Obravnava Pravilnika o prodaji blaga in storitev na trgu  
 
Ravnateljica predstavi Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu.  

 

Sklep: Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu se potrdi 

 

 

K točki 5/ Predlog novih cen šolske prehrane 
 

Ravnateljica predstavi predlog novih cen šolske prehrane, ki začnejo veljati s 1. 10. 

2022. 

 

Na šoli je potrebno posodobiti Pravila šolske prehrane, ki bi jih obravnavali na 

naslednji seji ali korespondenčno. 

Prisotni se strinjajo, da ga lahko potrdijo preko korespondenčne seje. 

 
Sklep: Prisotni potrdijo nove cene šolske prehrane. 
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K točki 6/ Predlogi, pobude in vprašanja 

 

Prisotna vpraša, zakaj v letošnjem letu ni več projekta Peš bus? 

 

Ravnateljica pove, da je projekt financiran iz strani občine, ki pa se letos ni prijavila. 

 

Predsednica pove, da OŠ Vitanje za izvajanje preventivnih delavnic za mlade, ne 

prejme namenskih sredstev OZRK Slov. Konjice, v vrednosti 400€, kot jih prejmejo 

druge OŠ tega območja. V ta namen bo šola na občino poslala vlogo za dodelitev 

sredstev. 

 

Prisotni vpraša, ali bo vrtec dovolj velik, da bodo sprejeti vsi otroci? 

 

Ravnateljica pove, da je planirano 6 oddelkov, kar pomeni, da bo lahko sprejetih cca 

30 otrok več, kot sedaj. 

 

Prisotna izpostavi problem prekomerne rabe zaslonov pri mladostnikih. Vsi se 

strinjajo, da otroci ne znajo moderne tehnologije uporabljati v koristne namene in da 

je naloga odraslih, da jih tega naučimo ter uporabo omejujemo. 

V šoli bomo v ta namen organizirali preventivne vsebine. 

 

Prisotna vpraša, če se v učnem načrtu v prihodnje res planirajo LGBT+ vsebine; 

podrobneje vsebine o opredeljevanju spola in učbeniku za 6. razred o teh vsebinah. 

 

Ravnateljica odgovori, da o tem ni prejela informacij.  

 

 

Seja se je zaključila ob 18.15. 

 

 

 

Zapisnikarica:      Predsednica sveta zavoda: 

Ksenija Grm                                                                  Ksenija Potočnik 

 
 

 

 

Priloge: 

- Letni delovni načrt 2022/23 – šola 

- Letni delovni načrt 2022/23 – vrtec 

 


