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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: 900-3/2015-2 
Z A P I S N I K 

 
1. redne seje Sveta zavoda in Sveta staršev, ki je bila v sredo, 30. septembra 2015, 
ob 18.00 uri v zbornici OŠ Vitanje. 
Prisotni člani Sveta zavoda: predsednica Magda Pušnik, Suzana Pušnik, Andreja 
Pinter, Božidar Zidanšek, Petra Mejač, Tanja Rošer, Vladka Maligoj,  
Prisotni ostali člani Sveta staršev: mag. Srečko Fijavž, Vili Jeseničnik, Darja 
Kričaj, Đorđe Stošić, Mateja Kovše 
Ostali prisotni: Ravnateljica mag. Tilka Jakob, poslovna sekretarka Ksenija Grm  
Opravičeno odsotni: Kristina Beškovnik, Andrej Poklič, Nives Adamič Kričaj, Viljem 
Petaci, Petra Bukovec Mauh 
Odsotni: Vesna Klopotan, Lidija Vrhovnik 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda  
2. Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2015/2016 (šola, vrtec) 
3. Obravnava in sprejem Razvojnega načrta 2015/2020 (šola, vrtec) 
4. Razno 

 
 
K tč. 1./ Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda  
 
Predsednica poda povzetek zadnje seje Sveta zavoda.  
 
Predsednica vpraša prisotne, če imajo kakšno vprašanje ali pripombo, nato predlaga, 
da zapisnik potrdijo. 
 
Sklep: Svet zavoda potrdi zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda za šol. leto 
2014/2015 
 
 
K tč. 2./ Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2015/2016 (šola, vrtec) 
 
Ravnateljica najprej na kratko 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 na spletni strani 
šole. 
 
Predsednica prisotne po predstavljenem LDN – ju za šolo povabi k razpravi. 
 
Ker dodatnih vprašanj in pripomb na predstavljen LDN ni, prisotni LDN za šolo 
sprejmejo. 
 
Sklep: LDN šole za šol. leto 2015/2016 se potrdi. 
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Ravnateljica predstavi še LDN 2015/2016 za vrtec in je priloga k zapisniku na spletni 
strani šole. 
 
Sklep: LDN Enote vrtca za šolsko leto 2015/2016 se potrdi. 
 
 
K tč. 3/ Obravnava in sprejem Razvojnega načrta 2015/2020 (šola, vrtec) 
 
Ravnateljica predstavi razvojni načrt šole za obdobje 5 let in je priloga k zapisniku na 
spletni strani šole. 
 
Razvojni načrt za vrtec je narejen prvič za obdobje 5 let in je tudi priloga k zapisniku 
na spletni strani šole. 
 
Predsednica prisotne po predstavljenem Razvojnem načrtu za šolo in vrtec povabi k 
razpravi. 
 
Dodatnih vprašanj in pripomb na predstavljen Razvojni načrt ni. 
 
Sklep: Razvojni načrt za šolo in vrtec se sprejme. 
 
K tč. 4/ Razno 
 
Ga. Maligoj vpraša, kako je z ceno za kombiniran oddelek v vrtcu? 
 
Ravnateljica ji odgovori, da je cena potrjena tudi s strani Občinskega sveta občine 
Vitanje in se uporablja od 1.9.2015 dalje za kombinirane oddelke v vrtcu. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
 
Ravnateljica prisotne povabi na ogled gospodinjske učilnice, ko smo jo kupili in uredili 
iz sredstev za šolski sklad. 
 
 
 
 
 
Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda: 
Ksenija Grm                                                                  Magda Pušnik 
 
 


