
 
 
 
 
 

Zapisnik 9. seje Sveta Osnovne šole Vrhovci 
v mandatu 2016 – 2020, 

ki je bila v ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 16. uri, v zbornici šole. 
 
 

 
Prisotni: Matejka Derganc, Mojca Sojar, Gregor Grmek, Nina Cvek Bijelič, Jerneja 
Šorli, Tanja Bohinc, Natka Stoimenovska, sindikalna zaupnica Urška Colnar in 
ravnateljica Marjanca Vampelj. 
 
Opravičili so se: mag. Melita Zorec, Metoda Hrovat Pirnat, Romana Čepon in Tina 
Golias Harle. 
 
Člani sveta šole so vabilo in gradivo prejeli po elektronski pošti.  
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Sveta Osnovne šole Vrhovci v mandatu 
2016−2020 

2. Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda 
3. Obravnava in potrditev osnutka Poročila o uresničevanju letnega delovnega 

načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2018/2019 
4. Obravnava in potrditev osnutka Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za 

šolsko leto 2019/2020 
5. Cena šolske prehrane in uporabnina šolskih prostorov 
6. Predlog predstavnikov šole v UO šolskega sklada 
7. Mnenja, pobude, predlogi 

 
 
Zaradi odsotnosti predsednice sveta šole Tine Golias Harle, je sejo vodila 
namestnica Nina Cvek Bijelić.  
S predlaganim dnevnim redom so se člani sveta šole strinjali. 
 
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Sveta Osnovne šole Vrhovci v 
mandatu 2016 – 2020 
 
Pisnih pripomb na zapisnik 8. seje nismo prejeli, zato so člani sveta šole soglasno 
potrdili zapisnik. 
 
sklep št. 1: 
Zapisnik 8. seje sveta šole se potrdi. 
 
 
 

 01 423 03 70 
e-naslov: tajnistvo@os-vrhovci.si 
spletna stran: www.os-vrhovci.si 
TRR: 01261-6030665280 
davčna št.: 34317627 
 

Osnovna šola Vrhovci 
Cesta na Bokalce 1 
1000 Ljubljana 
 
Štev.: 900-1/2016/41 
Datum: 30. 9. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K točki 2: Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda 
 
Ravnateljica je člane seznanila z vpisom učencev v prvi razred. V tem šolskem letu 
so štirje oddelki prvega razreda. Prostorska stiska se je rešila s preureditvijo male 
telovadnice. Učilnica je prijetna in zvočno izolirana tako, da izvajanje športa ne moti 
dela v učilnici.  
V tem šolskem letu je povečano število novo zaposlenih in sicer zaradi povečanega 
števila učencev, odpovedi delovnega razmerja in smrti sodelavke.  
Veliko dela je bilo s pripravo dokumentov v skladu s kolektivno pogodbo. Pripravili 
smo nove pogodbe za že zaposlene strokovne delavce – razrednike. Odločili smo se 
tudi za evidentiranje EDČ preko eAsistenta, kar je povzročilo dodatno delo za vnos 
potrebnih podatkov. 
 
K točki 3: Obravnava in potrditev osnutka Poročila o uresničevanju letnega 
delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2018/2019 
 
Ravnateljica je povzela povzetek poročila.  Poudarila je analizo rezultatov pri NPZ-jih 
skozi leta pri posameznih predmetih. Analiza je bila predstavljena tudi na svetu 
staršev. Kratko poročilo o tem je podal tudi predsednik sveta staršev. Ravnateljica je 
zadovoljna z odkritostjo učencev, kar se je pokazalo pri analizi rezultatov ankete 
učencev  tretje triade, ki se je nanašala na počutje v šoli in šolsko delo.  
 
sklep št. 2: 
Poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2018/2019 se soglasno potrdi.  
 
K točki 4: Obravnava in potrditev osnutka Letnega delovnega načrta OŠ 
Vrhovci za šolsko leto 2019/2020 
 
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 
2019/2020. Je zelo podoben kot prejšnja leta. Člane je seznanila z reševanjem 
prostorske stiske.  
Povedala je, da nam je občina zagotovila dograditev novih učilnic. Potekajo razgovori 
z MOL in birojem za pripravo dokumentacije v skladu z zakonodajo in obstoječo 
zgradbo. Predvideva se tudi spremenjen vhod v šolo. Omenila je možnost, da bi šola 
šla v energetsko prenovo preko projekta EOL3. Odločitev bo znana predvidoma 
decembra. Ostaja še vedno problem premajhne kuhinje, jedilnice in telovadnice. 
Pokajo tudi stene v prostorih, kjer se odvija dodatna strokovna pomoč. Pojavlja se 
težava s podtalnico.  
Predstavnica je povedala svoje mnenje glede investicijskega dela na šoli. Predlaga, 
da se glede pospešitve reševanja prostorske stiske obrnemo na g. Koželja. 
Predsednik sveta staršev je predstavil plan, kako pristopit do župana. Zbrali bi se 
podpisi vseh staršev naše šole in OŠ Vič, ker je prostorska stiska resen problem na 
tem območju. 
Ravnateljica je povedala, da se glede prostorske stiske zanimajo tudi novinarji.  
 
Ravnateljica je izpostavila problem glede organizacije valete na šoli. Generacije so 
močnejše, valete so vsako leto bolj obsežne in je sama organizacija na šoli skoraj 
nemogoča. Možno pa je izvesti plesne vaje v jedilnici šole. Učiteljski zbor je 
predlagal, da se do razrešitve prostorske stiske organizira valeta izven šole. Člani 
sveta šole so podprli predlog učiteljskega zbora. 



sklep št. 3:  
Člani sveta šole so soglasno potrdili Letni delovni načrt OŠ Vrhovci za šolsko leto 
2019/2020. 
 
K točki 5: Cena šolske prehrane in uporabnina šolskih prostorov 
 
Ga. ravnateljica je predlagala, da cena prehrane in uporabnine šolskih prostorov 
ostaneta nespremenjeni. Člani so se z njenim predlogom strinjali.  
  
sklep št. 4: 
Člani sveta šole potrdijo ceno prehrane in uporabnine šolskih prostorov, in sicer:  

 cena malice: 0,80 EUR, 

 cena kosila 1.  5. razred: 2,50 EUR, 

 cena kosila 6.  9. razred: 2,70 EUR, 

 cena popoldanske malice: 0,90 EUR, 

 cena malice zaposleni: 0,87 EUR, 

 cena kosila zaposleni: 3,67 EUR, 

 cena kosila – zunanje: 4,12 EUR, 

 uporabnina velike telovadnice (60 min): 30,00 EUR, 

 uporabnina male telovadnice (60 min): 20,00 EUR, 

 uporabnina učilnice (45 min): 10,00 EUR: 

 uporabnina učilnice – mala (45 min): 5,00 EUR. 
 
K točki 5: Predlog predstavnikov šole v UO šolskega sklada 
 
Ravnateljica je povedala, da je članom UO šolskega sklada potekal mandat. 
Predstavila je predloge zaposlenih, ki so bili evidentirani dne, 24. 9. 2019, na 1. seji 
učiteljskega zbora v šolskem letu 2019/2020.  
 
sklep št. 5: 
Člani sveta šole so potrdili predlagane predstavnike v sestavi Mirjam Sedej, Jerneja 
Šorli, Andrej Tihi 
 
K točki 6: Mnenja, pobude, predlogi 
 
Predstavniki sveta šole so pohvali delo šole in ravnateljico pri iskanju prostorskih 
rešitev na šoli. 
 
Namestnica predsednice sveta šole se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo 
ob 16.45 zaključila. 
 
 
Zapisala:         Namestnica predsednica sveta šole: 
Tatjanca Kepa                                                      Nina Cvek Bijelič 

                                                                              


