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12. seje Sveta šole, ki je potekala v torek, 27. 9. 2016, ob 18. uri v zbornici OŠ Jurija 
Dalmatina Krško. 

 
 
Prisotni:  
  

člani Sveta šole: Bojana Dimc, Zorica Kerin, Andreja Rihter, Nataša Škrabar,  Mateja 
Cvetkovič, Aleš Volčanšek, Miloš Kukovičič, Dušan Šiško, Helena Drakulič, Vesna Mirt, 
Miroslav Vidmar 
 
ravnateljica – Valentina Gerjevič, pomočnici ravnateljice –Urška Breznikar, Andreja 
Budna, predstavnica sindikata –Marija Žgavc, zapisnikarica –Renata Županc  

                  
Opravičeno odsotni:   / 
                 
 
Dnevni red: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 11. seje Sveta šole 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje 
3. Poročilo  s seje Sveta staršev 
4. Poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2015/2016 
5. Predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2016/2017 
6. Pravila šolskega reda 
7. Prenova šole 
8. Vprašanja, pobude in predlogi 
9. Razno 

 
 
 
Predsednica Sveta šole, ga. Andreja Rihter, je pričela 12. sejo  Sveta šole s pozdravom in 
ugotovitvijo, da je svet sklepčen.  
 
Ga. Andreja Rihter je člane seznanila s predlogom dnevnega reda, ki je bil članom predhodno 
že posredovan po elektronski pošti. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 1. točki:  
 
11. seja Sveta šole je potekala 30. maja 2016. Zapisnik je bil vsem članom posredovan po 
elektronski pošti, zato branje zapisnika ni bilo potrebno.  
 
Predsednica Sveta šole je dala zapisnik 11. seje na glasovanje, ta pa je bil soglasno sprejet.  



 
Zapisnik bo objavljen na spletni strani šole.  
 
SKLEP  61 : Zapisnik 12. seje Sveta šole je bil soglasno sprejet.  
 
 
K 2. točki: 
 
Vsi člani Sveta šole so po elektronski pošti prav tako prejeli osnutek zapisnika 2. 
korespondenčne seje, ki je potekala od ponedeljka, 29.08.2016, do srede, 31.08.2016 preko 
e-pošte. Na korespondenčni seji so člani Sveta šole ponovno imenovali člane Pritožbene 
komisije ter v komisijo imenovali novo članico sosednje šole.  
 
Člani sveta šole so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik 2. korespondenčne seje.  
 
SKLEP 62: Zapisnik 2. korespondenčne seje je bil soglasno sprejet.  
 
 
K 3. točki: 
 
Ga. Andreja Rihter preda besedo g. Alešu Volčanšku, predsedniku Sveta staršev, da poda 
poročilo s seje Sveta Staršev: 
 
Seja Sveta Staršev je potekala dne, 26.09.2016, v zbornici šole. Seja je bila dobro obiskana, 
obravnavana pa je bila naslednja tematika:  
 

- Sprejet je bil osnutek zapisnika 11. seje Sveta staršev; 
 
- Ga. Andreja Rihter je podala poročilo s korespondenčne seje Sveta šole; 

 
- Ga. ravnateljica je predstavila Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2015/16; 
 

- Ga. ravnateljica je predstavnike Sveta staršev seznanila s predlogom Letnega 
delovnega načrta za šolsko leto 2016/17; 

 
- Predstavljeni so bili predlogi sprememb in dopolnitev Pravil šolskega reda; 

 
- ga. Sanja Valenčak je predstavila prehrano na OŠ Jurija Dalmatina Krško. 

 
- Ga. Nataša Škrabar je starše seznanila z načrtom varnih šolskih poti; 

 
- Gospa ravnateljica je spregovorila o prenovi šole;  

 
- Pod točko pobude pa so starši spregovorili o problematiki  v  posameznih razredih. 

 
 



K 4. točki: 
  
 
Ga. Andreja Rihter preide na četrto točko. Najprej na kratko pojasni, o čem govori Letni 
delovni načrt.  
  
Z Letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno- 
izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, 
vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske 
svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje 
v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblikovanje 
sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z 
visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi 
posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge 
naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole. Letni delovni načrt sprejme svet 
osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi  najkasneje do konca meseca septembra 
v vsakem šolskem letu.  
 
Predsednica Sveta šole preda besedo gospe ravnateljici, ki poda  kratek povzetek Poročila o 
realizaciji LDN za šol. leto 2015/16. Člani sveta so prejeli Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 
2015/16 že po elektronski pošti.  
 
 
Ravnateljica pove, da je dokument realizacije LDN rezultat dela celotnega šolskega leta, 
narejen pa je na osnovi vseh dogodkov, poročil, analiz in statistik: 
 

- Realizacija neobveznih in obveznih predmetov je bila uspešno opravljena;  
 
- Leto 2015/16 je zaznamovala prenova razredne stopnje ter osrednjega dela šole; 

 
- Bilo je kar nekaj izjemnih dosežkov naših učencev na  tekmovanjih v znanju (srebrna, 

zlata, bronasta priznanja) ter na različnih natečajih in projektih; 
 

- Učenci so bili zelo uspešni tudi na športnih tekmovanjih - v atletiki so na primer 
osvojili prvo mesto na državnem tekmovanju, prav tako so osvojili prvo mesto na 
državnem tekmovanju v kanujih; 

 
- Povprečje ocen je bilo dobro;  

   
- Posvečali smo se nadarjenim učencem kot tudi  tistim, ki težje dojemajo snov; 

 
- Posebno skrb smo posvetili tudi delu z učenci priseljenci …  

 
- Sodelovali smo s starši v obliki govorilnih ur, roditeljskih sestankov, prireditev, 

predavanj za starše, Sveta staršev,…). 
 
 



Predsednica Sveta šole da Poročilo na glasovanje. Svet šole je soglasno potrdil Poročilo.  
 
 
SKLEP 63:  Svet šole je soglasno sprejel Poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško 
za šolsko leto 2015/2016.  
 
 
 
K 5. točki: 
 
Vsi člani sveta so predlog LDN prejeli po elektronski pošti. Ravnateljica je podala kratek 
povzetek predloga LDN za 2016/17. 
 
V šolskem letu 2016/17 bomo na osnovi poročila nadaljevali s procesom osnovnega 
izobraževalnega dela.  
 
Novosti v šolskem letu 2016/17:  
 

- Obvezni predmet angleščine v drugem razredu ; 
- Neobvezni izbirni predmet v šestem in devetem razredu. 

 
Na voljo je veliko interesnih dejavnosti. Na razredni stopnji je v letošnjem letu učencev zelo 
veliko, zato je zjutraj zanje na razpolago mnogo različnih dejavnosti. Številčno so zelo 
zapolnjeni tudi  vsi oddelki letošnjega četrtega razreda, žal ne dovolj, da bi se oblikovali štirje 
oddelki, vendar lahko v prihodnjih letih ob vpisu novih učencev to morda pričakujemo.   
 
V letošnjem šolskem letu še vedno poteka prenova šole. Tokrat so na nadomestne lokacije 
preseljeni učenci od šestega do devetega razreda ter učenci 5. č razreda.  
 
Letos obeležujemo tudi 45 let šole, prav tako pričakujemo otvoritev prenovljene šole, ki bo 
organizirana kot Dan šole.   
 
Začrtanih imamo kar nekaj dejavnosti, projektov in natečajev, med drugim nadaljujemo z 
Zdravo šolo, Shemo šolskega sadja, itd…  
 
G. Dušan Šiško postavi vprašanje glede cene in oblik dietne prehrane, ravnateljica pa pojasni, 
da so do dietne prehrane upravičeni le učenci, ki imajo le-to potrjeno z zdravniškim 
spričevalom, cena pa za enkrat ostaja enaka ceni navadne malice.  
 
 
Ga. Andreja Rihter da LDN za šol. leto 2016/17 na glasovanje. 
 
Svet šole je predlog LDN soglasno sprejel.  
 
 
SKLEP 64 : Svet šole je soglasno sprejel predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko 
leto 2016/17.  



K 6. točki: 
 
Predsednica Sveta šole preide na šesto točko dnevnega reda, in sicer na Pravila šolskega 
reda. Člani Sveta šole so trenutno veljavna Pravila šolskega reda prejeli po elektronski pošti. 
Označeni so bili členi, katere bi bilo potrebno dopolniti. 
 
Ga ravnateljica podrobneje predstavi predlagane spremembe, ko so bile potrjene na zadnji 
seji učiteljskega zbora ter obravnavane na 11. Seji Sveta staršev:  
 

1) v točki 4.2.5. se spremeni zadnja poved v prvem odstavku in sicer: »…. Šolo zapusti 
mimo dežurnih učencev skozi izhod ki je namenjen obiskovalcem (VHOD 1).« namesto 
»…ki je namenjen učencem 1. razreda in obiskovalcem.« 
 

2) V točki 4.3.1. se briše šesta alineja: »…po končanem dežurstvu zaklenejo omarice z 
dnevniki in ključe oddajo v tajništvo šole.« 
 

3) V točki 7.7.1. se prvi odstavek preoblikuje iz …« Pri izvajanju vzgojno izobraževalnih 
dejavnosti je uporaba mobilnih telefonov prepovedana.« v: »V stavbi šole ter pri vseh 
oblikah izvajanja vzgojno- izobraževalnih dejavnosti (šole v naravi, dnevi dejavnosti, 
prireditve …) je uporaba mobilnih telefonov prepovedana.« 

 
Člani Sveta šole so se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami strinjali.  
 
SKLEP 65: Svet šole je soglasno sprejel spremenjena in dopolnjena Pravila šolskega reda. 
Objavljena bodo na šolski spletni strani.  
 
 
K 7. točki: 
 
Ga. Andreja Rihter prosi ga. ravnateljico, da člane sveta seznani s potekom prenove šole.  
 
Ga. ravnateljica  pove, da bomo staro opremo  začeli postopoma prenašati nazaj v prostore, 
novo opremo pa nam bodo pripeljali na šolo. V prenovljene učilnice se bodo učenci lahko 
vrnili, ko bo pridobljeno uporabno in tehnično dovoljenje - najverjetneje bo to ob koncu 
meseca novembra.  
 
Člane zanima tudi, kako poteka prenova bazena, in kakšne velikosti bo.  
Ravnateljica pojasni, da bazen ne bo večji, kajti za to žal ni prostora.  
 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na izvedbo določenih izbirnih predmetov, ki se trenutno 
zaradi obnove šole in s tem povezanih logističnih težav, ne izvajajo.  
Ravnateljica pove, da bodo določeni izbirni predmeti izvedeni v drugačnih oblikah oziroma 
strnjeno. Učenci bodo na primer obiskali nogometne ali košarkarske tekme, adrenalinski 
park, se udeležili Frankofonije, si ogledali mesto Gradec v Avstriji …  
 



Ravnateljica pove tudi, da je  trenutno nekaj manjših težav z učenci, ki se na avtobusih vozijo 
do dislociranih učilnic in nazaj. Učenci ne upoštevajo dosledno pravil obveznega sedenja na 
avtobusu in podobno. Šola jih bo na to opozorila.  
 
Člane so povprašali tudi glede obnove škarpe pri šoli. Ga ravnateljica pove, da bo škarpa 
osvetljena, klopi pa bodo nove.   

 
G. Dušan Šiško poda predlog glede priprave tabel z voznim redom, ki bi bile postavljene 
zgoraj ob kolesarnici. Ga. ravnateljica omeni, da jih projektantka že pripravlja, bodo pa 
preučili še druge možnosti glede videza oziroma napisov na njih.  
 
 
 
K 8. točki: 
 
G. Dušan Šiško predstavi idejo, da se letos drsališče prestavi k Osnovni šoli Jurija Dalmatina 
Krško.  Ga. ravnateljica pove, da je bila z idejo seznanjena, vendar ima glede le-te pomisleke. 
Predvsem so pomisleki glede omenjene gostinske ponudbe ter možnega razdejanja ob 
drsališču (smeti, …).  
 
Ga ravnateljica pove tudi, da je bilo nabavljenih 15 atlasov sveta, kot je bilo dogovorjeno na 
eni od prejšnjih sej Sveta staršev.  
 
 
 
K 9. točki: 
/ 
  
 
Predsednica sveta šole se vsem zahvali za udeležbo in sodelovanje ter zaključi sejo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 7.45  uri.  
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednica Sveta Šole: 
 
Renata Županc          Andreja Rihter 


