
ZAPISNIK 
 
 

8. seje Sveta šole, ki je potekala  30. 9. 2019, ob 19.00 uri, v zbornici šole. 
 
 
Prisotni:  
Člani Sveta šole: Helena Drakulič, Marija Meh, Irena Grmšek, Metka Uršič Urbanč, Katja 
Šribar, Dušan Valentinc, Nataša Obradović, Marjana Planinc  
 
Na seji so bili prisotni tudi:  ravnateljica Valentina Gerjevič, pomočnici ravnateljice Urška 
Breznikar in Katja Volčanjk, zapisnikarica Renata Županc  
 
Opravičeno odsotni: Davorin Dimič 
  
Dnevni red:  
 
1. Potrditev zapisnika 6. redne in 7. korespondenčne seje Sveta šole in pregled realizacije 

sklepov 
2. Odstopna izjava predsednice Sveta šole  
3. Izvolitev novega predsednika Sveta šole in potrditev nove članice v Svet zavoda 
4. Poročilo s seje Sveta staršev 
5. Poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2018/2019 
6. Predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2019/2020 
7. Imenovanje predstavnika v Upravni odbor Šolskega sklada 
8. Sprejem spremembe Pravilnika o šolski prehrani 
9. Vprašanja, pobude in predlogi  
10. Razno  
 
 
Namestnica predsednice Sveta šole, ga. Katja Šribar je vse prisotne pozdravila na 8. seji Sveta 
šole, ugotovila sklepčnost in prisotne seznanila z dnevnim redom. Člani Sveta šole so dnevni 
red potrdili v vsebini in obliki.  
 
 
Ad. 1  
 
Člani Sveta šole so zapisnik 6. seje in 7.- korespondenčne seje prejeli po elektronski pošti. 
Člani so zapisnik 6. in 7.- korespondenčne seje Sveta šole potrdili.  
 
SKLEP 8/25: Zapisnik 6. seje in 7.- korespondenčne Sveta šole sta bila soglasno sprejeta. 
Objavljena bosta na šolski spletni strani. 
 
Ad. 2  
 
Ga. Katja Šribar je predala besedo ga. Katji Volčanjk. Ga Volčanjk je povedala, da je s 

septembrom 2019 nastopila delo pomočnice ravnateljice, in ker delovno mesto ni združljivo 

s funkcijo predsednice Sveta šole, je vsem članom po e-pošti posredovala svojo odstopno 

izjavo. 



 

Člani Sveta šole so odstopno izjavo ga. Katje Volčanjk potrdili z dvigom rok.   

 

SKLEP 8/26: Člani sveta šole so soglasno potrdili  odstop dosedanje predsednice Sveta šole, 
ga. Katje Volčanjk.  
 
Ad. 3  
 
Ga. ravnateljica je člane zavoda obvestila, da se je ga. Andreja Budna odločila, da se vrne na 
delovno mesto učiteljice matematike. Tako je mesto pomočnice ravnateljice s 1. 9. 2019 
prevzela ga. Katja Volčanjk.  
Vezano na odstop gospe Volčanjk iz mesta predsednice Sveta šole je potrebno izbrati novo 
predsednico Sveta šole, ter potrditi novega člana v Svet Zavoda.  
 
Po poročilu volilne komisije iz leta 2017 je gospe Katji Volčanjk, ki je takrat prejela največ 
glasov, sledila gospa Helena Drakulič. Ga. Heleno se tako predlaga za novo predsednico Sveta 
šole.  
Kot nova predstavnica pa v Svet šole vstopa ga. Irena Grmšek, ki je bila po poročilu Komisije 
naslednja v vrsti z največ glasovi, da kot članica vstopi v Svet šole (t.j. na  podlagi 30. člena 
pravilnika o volitvah in odpoklicu članov predstavnikov delavcev v Svet zavoda).   
 
Člani Sveta šole so soglasno potrdili ga. Heleno Drakulič za novo predsednico Sveta šole. 
Svetu zavoda bo predsedovala za čas trajanja mandata, do novih volitev v letu 2021. 
Namestnica predsednice Sveta zavoda ostaja ga. Katja Šribar.  
 
SKLEP 8/27: Na mesto predsednice Sveta šole je bila soglasno izvoljena ga. Helena 
Drakulič, ki bo predsedovala Svetu zavoda za čas trajanja mandata.  
 
Ad. 4  
 
Ga. Helena Drakulič  je vse prisotne lepo pozdravila in se zahvalila za izkazano zaupanje. 
Povedala je, da bo delo predsednice Sveta šole prevzela z vso odgovornostjo ter se trudila, 
da bo delo potekalo v skladu z zakonodajo in pravili.  
 
Nato je predala besedo ga. Metki Uršič Urbanč, ki je podala poročilo s seje Sveta staršev, kjer 
je bilo govora o naslednjih tematikah:  

- Konstituiranje- predstavnica Sveta staršev ostaja ga. Metka Uršič Urbanč; 
- Predstavniki so govorili o zapisniku in uresničitvi sklepov prejšnje seje Sveta staršev; 
- Pogovarjali so se o LDN, uresničevanju ciljev, NPZ-jih, premiku začetka pouka, 

upoštevanju pravilnika pri ocenjevanju znanja, nasilju, … 
Ga. Metka Uršič Urbanč je povedala, da verjame, da bodo vsi cilji  realizirani in se je  zahvalila 
za delovanje v pedagoškem trikotniku, saj je prepričana, da eden brez drugega ne moremo 
dobro delovati.  
 
Ad. 5  
 
Ga. Helena je člane Sveta šole seznanila, da je prva seja Sveta šole namenjena pregledu in 
poročilu o delu v preteklem šolskem letu in sprejemu predloga letnega načrta za leto 
2019/20.  



31. člen Zakona o osnovni šoli, pod točko Načrtovanje dela v osnovni šoli, govori o LDN : 

    »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, oblike 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.« 

Člani sveta so Poročilo o realizaciji LDN za 2018/19 in Predlog LDN za 2019/20 že prejeli  po 
elektronski pošti. 

Ga. ravnateljica je podala kratko poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko 
leto 2018/19: 

Poročilo je zelo pomemben dokument, saj se tako pogleda, kaj je bilo dobro zastavljeno, kaj 
se izboljšuje in kaj se na dalje lahko še uredi, izboljša. S svojim delom pa smo načeloma zelo 
zadovoljni.   

Kar se tiče številk in statistike: realizacija pouka je blizu 100%, tako obvezen kot tudi 
razširjeni del sta bila realizirana. Znani so rezultati Nacionalnega preverjanja znanja, s 
katerimi pa nismo zadovoljni.  

Lansko leto je bilo veliko dosežkov na športnih in drugih tekmovanjih iz znanja. Realizirane so 
bile vse načrtovane šole v naravi. Otrokom je bilo ponujeno še veliko dodatnih aktivnosti, ki 
so se jih z veseljem udeleževali.  

Izvedle so se redne pedagoške in ocenjevalne konference, ki so bile usmerjene v vzgojno 
problematiko. 

V lanskem šolskem letu je bilo veliko različnih aktivnosti in prireditev na šoli, kot tudi v 
našem kraju, s katerim veliko sodelujemo.  

Člani sveta šole niso imeli dodatnih vprašanj in so soglasno sprejeli Poročilo o realizaciji za 
šolsko leto 2018/19.  
 
Sklep 8/28: Svet šole je soglasno sprejel Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/19.  
 
 
Ad. 6 
 
Ga. ravnateljica poda še poročilo o predlogu LDN-ja za šolsko leto 2019/20:  
Predlog LDN smo sestavili na podlagi tega, kar smo že počeli, ter tega, kar želimo početi še 
naprej.  



 
- V šolskem letu 2019/20 šolo obiskuje 795 učencev, 2 učenca se izobražujeta na 

domu, imamo 33 oddelkov, 13 oddelkov podaljšanega bivanja, jutranje varstvo, ter 
ostala varstva v sklopu šole, varstvo vozačev in varstvo učencev v jutranjem času.  

- Prednostna vrednota ostaja znanje. Na šoli pa bomo delali tudi na odgovornosti, 
spoštovanju in vseh ostalih vrednotah. V mesecu septembru je bila  vrednota, ki smo 
jo izpostavili na šoli - pozdravljanje, v oktobru se ji pridružuje komunikacija, itd..  

- Veliko delamo tudi na področju eko in zdrave šole. V letošnjem šolskem letu bomo na 
šoli poskusili zmanjšati uporabo števila plastenk in plastičnih vrečk. 

- Cilj je izboljšati bralno pismenost učencev.  
- Prav tako bi na šoli želeli zmanjšati uporabo gradiv za učence v prvi triadi. V letošnjih 

prvih razredih se to že poskusno uvaja.  
- Kar se tiče šolskega koledarja, je sprememba v tem, da od letošnjega šolskega leta 

dalje ne bo več delovnih sobot. Novost v koledarju so prav tako napovedani izpitni 
roki za učence, ki se izobražujejo na domu. 

- V letošnjem šolskem letu smo dodali odmor za gibanje »ZMIGAJ SE«. Odmor je bil 
tako iz strani učiteljev kot tudi učencev dobro sprejet.  

- Kar se tiče šolske prehrane trenutno sodelujemo v projektu »Ribe na šolskih 
krožnikih«. Naš cilj je zdrava prehrana in več rib na šolskem jedilniku.     

- Šola z letošnjim šolskim letom prehaja tudi na nov sistem evidentiranja šolske 
prehrane. 

- Tudi dnevi dejavnosti so dobro načrtovani. Veliko jih je bilo izpeljanih že v mesecu 
septembru.  

- Nadaljujemo z razširjenim programom - RAP. V ta program bomo poskusili vključiti še 
več učencev. 

- V mesecu septembru smo uspešno zaključili dobrodelno prireditev, ki je bila tokrat 
športno usmerjena. Tako smo nabrali tudi nekaj sredstev za šolski sklad.  

- Kadrovsko področje: Zaposlenih imamo 77 strokovnih delavcev. Nekaj težav smo 
imeli s pokritjem delovnega mesta učitelja tehnike in tehnologije ter računalnikarja.  

      Zaradi specifike otrok imamo  v letošnjem šolskem letu kot novost 1,5 spremljevalca               
otrok z učnimi in vedenjskimi težavami.  Omenjeno nam je odobrilo Ministrstvo za  
izobraževanje za šport. Tu je bil gotovo narejen velik korak naprej.  
- Šola dobro sodeluje s starši. Ravnateljica ima predlog, da svet staršev poda predloge 

za izobraževanja, predavanja, ki bi si jih želeli, saj bo tako obisk na predavanjih večji.  
- Na šoli je zelo uspešna Skupnost učencev, ki v začetku šolskega leta izdelajo program 

dela, se udeležujejo različnih aktivnosti, podajajo predloge, ideje, itd. Letošnja 
tematika: Moja poklicna prihodnost.  

- Na šoli bo potrebno delati tudi na osveščanju učencev glede lastnine, v okolici šole je 
bilo namreč že zaznati oblike vandalizma.  

 
Člani Sveta šole se strinjajo s predlogom LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško in ga soglasno 
sprejmejo.  
 
Sklep 8/29: Predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2019/20 je bil soglasno 
sprejet.  
 
 
 
 
 



Ad. 7  
 
Upravni odbor Šolskega sklada za obdobje 2017-2021 so do sedaj sestavljali: 
predsednica: Bojana Dimc, člani: Primož Habinc, Tone Zakšek, Urška Katić,  Metka Uršič 
Urbanč, Barbara Lukan in Tina Kadunc.  
G. Primož Habinc ni več član omenjenega odbora, zato je Svet staršev izvolil novega 
predstavnika v Upravni odbor Šolskega sklada. Izvoljen je bil g. Tomaž Tomažič. 
 
Ad. 8 
 
Ravnateljica poda predlog, da bi imenovali skupino, ki bi spremljala prehrano na šoli, v 
omenjeni skupini pa bi lahko bili tudi predstavniki staršev.  
 
Sprejela se je odločitev, da se o predlogu razmisli in o njem odloči na naslednji seji Sveta 
staršev.  
 
Ad. 9 
 
Ga. Metka Uršič Urbanč je povedala, da je Svet staršev na svoji 2. seji predlagal izvedbo 
oddelčnih roditeljskih sestankov ali pa, da bi učenci sami vodili roditeljske sestanke. To bi po 
njihovem mnenju pritegnilo več staršev in bi bila tako tudi udeležba na roditeljskih sestankih 
večja.  
Ravnateljica se je zahvalila za predlog in povedala, da bo v letošnjem šolskem letu tako 
izvedbo poskusilo že več učiteljev in se bo lahko, v primeru dobre prakse, razširila na vedno 
več učiteljev oz. oddelkov. 
V vednost pa je omenila tudi, da šoli Občina Krško financira po 2 predavanji letno in so tako 
vsebinsko malce omejeni na njihovo ponudbo predavanj.  
 
 
Katja Volčanjk je članom sveta šole podala informacijo, da je Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport odgovorilo na dopis, ki jim ga je posredovala v imenu Sveta zavoda, kot so 
se dogovorili na prejšnji seji sveta. Spomnila je, da se je zadeva nanašala na spremembo 
normativov pri učitelju športa za 2. in 3. razred OŠ. Ministrstvo je odgovorilo, da bodo 
zadevo preučili.   
Iz strani Občine Krško trenutno še nismo dobili odgovora. Ob tem je ga. Katja apelirala na 
člane, ki so imenovani iz strani občine, da nas v tej zadevi podprejo, saj gre za varnost otrok 
in kvaliteto pouka.  
 
Ad. 10 
 
Člani Sveta šole so izrazili veselje in odobravanje nad na novo pridobljeno kolesarnico pri 
šoli.  
Ga. Helena Drakulić se je vsem prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje ter člane 
povabila na naslednjo sejo, ki bo v mesecu februarju.  
 
Seja Sveta šole je bila zaključena ob 20 uri.  
 
 
Zapisnik pripravila:  Predsednica Sveta šole: 
Renata Županc               Helena Drakulić  


