
 

 

 

 
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki 

tel.: (07) 481 00 13; faks.: (07) 481 00 14 

d. št.: 47511788 

e-pošta: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si 

spletna stran: http://www.osgorjup.si 

 

Datum: 29. 9. 2015 

Št.: 900-3/2015/2 

ZAPISNIK 

10. redne seje sveta šole OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
ki je bila v torek, 29. 9. 2015, ob 18.00 uri v zbornici šole. 

PRISOTNI: predsednica sveta šole Mojca Jevšnik, Jožica Pincolič, Alvea Babič, Darja Colarič, Polona Baznik 
Dvojmoč, Andreja Jordan, Mitja Luštek, Franc Gramc, Anton Bizjak in Andrej Kerin.  

OPRAVIČENO ODSOTNI: Martina Perašin 

OSTALI PRISOTNI: ravnateljica Melita Skušek, pomočnica ravnateljice vrtca Ana Pečar 

Predsednica sveta šole Mojca Jevšnik navzoče člane pozdravi in ugotovi sklepčnost seje :  10 prisotnih članov, 1 
član odsoten. Predstavi predlagani dnevni red. 

Predlagani dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje in 3. korespondenčne seje  
2. Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2014/15  
3. Sklep o izvajanju nadstandardnih programov 
4. Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 
5. Soglasje k razpisu delovnih mest (nadomeščanja) 
6. Pobude in predlogi 

 
Predsednica pozove navzoče glede spremembe ali dopolnitve dnevnega reda. Do predlogov za dopolnitev oziroma 
spremembe dnevnega reda ni prišlo.  

Potrjen  je bil naslednji dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje in 3. korespondenčne seje  
2. Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2014/15  
3. Sklep o izvajanju nadstandardnih programov 
4. Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 
5. Soglasje k razpisu delovnih mest (nadomeščanja) 
6. Pobude in predlogi 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                

Predsednica predlaga, da člani z dvigom rok potrdijo, da se s predlaganim dnevnim redom strinjajo. 

GLASOVANJE :  10  ZA     0  PROTI 

Sklep 1): Dnevni red je soglasno sprejet. 

K točki 1): Obravnava in potrditev zapisnika zadnje 9. redne seje in 3. korespondenčne seje 

Predsednica odpre razpravo na zapisnik zadnje 9. redne seje sveta šole in 3. korespondenčne seje, ki sta ju člani 
prejeli domov skupaj z vabilom na današnjo sejo. Na zapisnika ni bilo pripomb. 

Predsednica  predlaga, da člani z dvigom rok potrdijo, da se z zapisnikoma zadnje, 9. seje strinjajo. 

GLASOVANJE :  10  ZA     0  PROTI 

Sklep 2): Zapisnik  9. redne seje sveta šole je soglasno sprejet. 

Predsednica  predlaga, da člani z dvigom rok potrdijo, da se z zapisnikoma 3. korespondenčne seje strinjajo. 

GLASOVANJE :  10  ZA     0  PROTI 

Sklep 3): Zapisnik 3. korespondenčne seje je soglasno sprejet. 

K točki 2): Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2014/15  
 

Predsednica navzočim pove, da so z e pošto kot gradivo prejeli Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2014/15, 
nakar povabi ravnateljico Melito Skušek, da le tega predstavi. Ravnateljica poročilo izčrpno predstavi in obrazloži 
vso vsebino poročila. Zadnji del poročila, ki zajema vrtec, pa predstavi pomočnica ravnateljice vrtca Ana pečar. 
Predsednica se ravnateljici  in pomočnici ravnateljice vrtca zahvali in povabi navzoče k razpravi.  

Po razpravi predsednica predlaga, da z dvigom rok potrdimo Letno pedagoško poročilo za leto 2014/15. 

GLASOVANJE :  10  ZA     0  PROTI 

Sklep 4): Svet šole soglasno potrjuje Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2014/15. 

K točki 3): Sklep o izvajanju nadstandardnih programov 

Predsednica pove, da so člani z e pošto prejeli tudi predlagani sklep o izvajanju nadstandardnih programov za 
šolsko leto 2015/16, in sicer: 

• Angleščina v  2. in 3. razredu 
• Tridnevni tabor za učence 1. razreda (CŠOD Lipa Črmošnjice) 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                

• Dvodnevni tabor za učence 8. razreda (šola) 
• Dvodnevna planinska tura za učence 9. razreda (Gorjanci) 
• Letna šola v naravi za učence 4. razreda (Nerezine) 
• Zimska šola v naravi za učence 6. razreda (Areh) 
• Plavalni tečaj za 2. razred v Čateških toplicah 
• Plavalni tečaj (10 ur) za učence 1. razreda 
• Projekt Zdrav življenjski slog    

Predsednica k besedi povabi ravnateljico, ki natančno obrazloži predlagane nadstandardne programe za šolsko 
leto 2015/16. Predsednica se ravnateljici  zahvali in odpre razpravo, do katere ni prišlo. Predsednica predlaga, da 
člani z dvigom rok potrdijo predlagani sklep. 

GLASOVANJE: 10   ZA       0    PROTI 

Sklep 5):  Sklep o izvajanju nadstandardnih programov  OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: 
Angleščina v  2. in 3. razredu, Tridnevni tabor za učence 1. razreda (CŠOD Lipa Črmošnjice), Dvodnevni 
tabor za učence 8. razreda (šola), Dvodnevna planinska tura za učence 9. razreda (Gorjanci), Letna šola v 
naravi za učence 4. razreda (Nerezine),  Zimska šola v naravi za učence 6. razreda (Areh), Plavalni tečaj za 
2. razred v Čateških toplicah, Plavalni tečaj (10 ur) za učence 1. razreda in Projekt Zdrav življenjski slog   za 
šolsko leto 2015/16 je soglasno sprejet. 

K točki 4): Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 

Člani so po e pošti prejeli tudi predlagani Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2015/16, za obrazložitev tega pa 
predsednica ponovno zaprosi ravnateljico, ki le tega podrobno predstavi. Na tem mestu navzočim pove, da je ravno 
danes bila na sestanku v podjetju Evrosad v Krškem, kjer je bilo povedano, da bo podjetje vsem humanitarnim 
ustanovam in osnovnim šolam v občini Krško in Kostanjevica na Krki razdelilo 3000 ton jabolk. Naša šola dobi za 
vsakega učenca za vsak dan eno jabolko. Člani pohvalijo odločitev Evrosada. Po predstavitvi se predsednica 
zahvali ravnateljici za predstavitev načrta in odpre razpravo.  

Toni Bizjak pohvali pripravljeno gradivo za sejo, pove, da je pripravljeno zelo obširno in podrobno, torej kvalitetno. 
Pohvali šolo, njihove strokovne delavce, ki delajo z učenci tekmovalci na različnih področjih, različnih predmetih, 
glede uspeha in dosežkov. Pohvali šolo, ki sodeluje pri vseh dogodkih v občini, kajti brez sodelovanja šole bi bile 
prireditve puste in žalostne. Vpraša kako bo v bodoče s šolsko kuhinjo, ki je potrebna temeljite prenove. Predlaga 
tudi popravek v  LDN (stran 24) - datum pustnega časa v Kostanjevici na Krki, torej od 9. 2. 2016 – 16. 2. 2016, kar 
je v šolskem delu načrta  navedeno narobe, pri vrtcu pa je pravilno. Opozori tudi na pravilno imenovanje društva: 
Etnološko društvo Prforcenhaus in ne le Prforcenhaus, in pove, da ima najavljen sestanek pri županu, kjer bo podal 
informacije današnje seje. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                

Predsednica se zahvali, zaključi razpravo in navzoče pozove k glasovanju: 

GLASOVANJE: 10  ZA     0 PROTI 

Sklep 6): Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2015/16 je soglasno sprejet.  

K točki 5): Soglasje k razpisu delovnih mest (nadomeščanja) 

Predsednica pove, da so člani kot gradivo po e pošti prejeli tudi soglasje k razpisu delovnih mest v vrtcu, ki ga je 
izdala občina, in sicer za dve delovni mesti pomočnika/ce vzgojiteljice in eno delovno mesto diplomirane 
vzgojiteljice predšolskih otrok. Ravnateljica pove, da gre v vseh treh primerih za nadomeščanje porodniškega 
dopusta delavk našega vrtca, torej gre za zaposlitve za določen čas. Vsi člani soglašajo s tem, da se razpis za vsa 
tri delovna mesta izvede sočasno, v enem razpisnem roku.  

GLASOVANJE:    10   ZA      0   PROTI 

Sklep 7): Svet zavoda daje soglasje za razpisu in nadomestno zaposlitev na delovnem mestu pomočnice 

vzgojiteljice in diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok s polnim delovnim časom za določen čas – do 

vrnitve delavke s porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka. (Priloga) 

K točki 6): Pobude in predlogi 

Predsednica člane povabi k obravnavi zadnje točke dnevnega reda, kjer Toni Bizjak pohvali podjetje Evrosad za 
plemenito odločitev razdeljevanja zajetnih količin jabolk med učence šol v svoji in naši občini.  

Predsednica se vsem članom zahvali za udeležbo in sodelovanje ter sejo zaključi. 

 

 

Seja se zaključi ob 20.40 uri. 

 

Zapisala:         Predsednica sveta šole: 

Darja Colarič, posl. sekretarka             Mojca Jevšnik  


