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ZAPISNIK 11. seje (mandat 2008 – 2012) 
Sveta šole OŠ Vrhovci, 

ki je bila v zbornici OŠ Vrhovci 11. 11. 2009, ob 16.00. 
 

 
Prisotni: Marija Horvat, Marko Fatur, Kristina Umek Jenko, Jana Suhadolc, Renata 
Kreissler, Nevenka Krašovec. 
 
Opravičeno odsotni: Gregor Pleše, Saša Obran, Nada Vodušek. 
 
Vabljeni: v. d. ravnateljice Marjanca Vampelj, sindikalna zaupnica Irma Starman in 
materialna knjigovodkinja Alenka Gabron kot zapisnikarica. 
 
Člani sveta šole so gradivo za sejo prejeli po elektronski pošti skupaj z vabilom. 
 
Sejo je vodila namestnica predsednice sveta šole Nevenka Krašovec. Pozdravila je 
vse prisotne in se jim zahvalila za udeležbo. Povedala je, da ima svet šole dve novi 
članici, ki sta bili izvoljeni v svet šole na volitvah 20. 10. 2009, in sicer Jana Suhadolc 
in Renata Kreissler.  
 
Ga. Krašovec je pričela s predstavljanjem dnevnega reda, vendar jo je prekinila ga. 
Suhadolc, ki je želela pojasnilo, zakaj je bila na sejo vabljena ga. Starman. Trdila je, 
da ga. Starman ni več sindikalna zaupnica in vprašala v. d. ravnateljice, zakaj 
dopušča, da je ga. Starman prisotna na seji sveta šole. Ga. Vampelj je pojasnila, da 
smo vabila članom sveta šole poslali predno smo dobili sklep, da ga. Starman ni več 
sindikalna zaupnica. Oglasila se je ga. Starman, ki je pojasnila, da sklep, ki ga je 
dobila nima pravne osnove in ji ni bil pravilno vročen. Po burni razpravi glede 
sindikalnega zaupnika  so člani sveta šole sprejeli  
 
sklep št. 1: Namestnica predsednice sveta šole se na SVIZ-u pozanima glede 
sindikalnega zaupnika.  
 
Ga. Krašovec je predlagala naslednji dnevni red: 
 
1. Izvolitev predsednika sveta šole 
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje sveta šole  
3. Poročilo v. d. ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda 
4. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta 
5. Razpis za dopolnilne volitve članov  zaposlenih v svet šole 
6. Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja  
7. Razno 
 
K točki 1: 
Namestnica predsednice sveta šole je povedala, da smo se že na 10. seji sveta šole 
pogovarjali o izvolitvi predsednika sveta šole, vendar smo sprejeli sklep, da se 
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predsednika izvoli, ko bodo v njem vsaj 3 predstavniki zaposlenih. Ga. Krašovec je 
za predsednico sveta šole predlagala Jano Suhadolc, ki se s kandidaturo ni strinjala. 
Pojasnila je, da sta se z go. Kreissler pogovarjali, da sta prvič v svetu šole in da 
nobena od njiju ne želi prevzeti funkcije predsednice sveta šole. Za predsednico sta 
predlagali Nevenko Krašovec, ki se s kandidaturo tudi ni strinjala. Po razpravi je bil 
sprejet 
 
sklep št. 2: Predsednika sveta šole se izvoli, ko bosta v svet šole v skladu s 
spremembo ZOFVI izvoljena še dva dodatna člana zaposlenih. 
 
K točki 2: 
Ga. Krašovec je povedala, da pisnih pripomb na zapisnik 10. seje sveta šole ni 
prejela. Oglasila se je ga. Umek Jenko in povedala, da se je pri potrditvi zapisnikov 8. 
in 9. seje vzdržala. Ga. Vampelj pa je povedala, da se na str. 4, točka 6, 3 poved 
dopolni in se pravilno glasi: »Njihove pripombe smo upoštevali in namesto tega 
športnega dne bomo organizirali Vrhovške in medrazredne igre.« Člani sveta šole so 
sprejeli 
 
sklep št. 3: Osnutek zapisnika 10. seje sveta šole se potrdi z zgoraj navedenima 
popravkoma. 
 
 
K točki 3: 
K poročilu ge. Vampelj člani sveta šole niso imeli pripomb niti vprašanj. V. d. 
ravnateljice je pojasnila, da smo od datuma, ko smo poslali gradivo za svet šole 
pripravili program pandemske gripe v skladu s priporočili Ministrstva za šolstvo in 
šport. Prisotne je tudi seznanila, da se v prostorih, kjer je bil med letošnjimi poletnimi 
počitnicami obnovljen parket, parket lušči. Izvajalcu del smo že poslali reklamacijo in 
dobili odgovor, da bodo stanje pregledali skupaj s proizvajalci laka iz Avstrije. 
 
Sklep št. 4: 
Člani sveta šole so se seznanili s poročilom v. d. ravnateljice. 
 
K točki 4: 
Člani sveta šole so razpravljali o ograji okrog šolskega igrišča, kako preprečiti, da bi 
na igrišče vstopali psi in motoristi. G. Faturja je zanimalo kdaj bo popravljen 
Poslovnik o delovanju sveta šole.  Po krajši razpravi je bil sprejet  
 
sklep št. 5: 
Namestnica sveta šole preveri na MOL, kdaj bo v skladu s spremembo ZOFVI 
popravljen Akt o ustanovitvi. V skladu s spremembo akta o ustanovitvi bomo popravili 
tudi Poslovnik o delovanju sveta šole. 
 
G. Fatur je vprašal, zakaj na svetu staršev niso razpravljali o verbalnem napadu, ki 
se je zgodil v juniju. Ga. Vampelj je pojasnila, da so o incidentu  bili obveščeni vsi: 
svet staršev, svet šole in učiteljski zbor. Povedala je tudi, da je mama učenca naše 
šole verbalno napadla kuharico. Po pogovoru z v. d. ravnateljice se je kuharici 
opravičila.  
 
 
K točki 5: 
 
Ga. Krašovec je prisotne seznanila, da moramo v skladu s spremembo ZOFVI v svet 
šole izvoliti še 2 člana izmed zaposlenih, zato je potrebno razpisati volitve. 
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Člani sveta šole so sprejeli  
 
sklep št. 6: 
Volitve se razpišejo 10. 12. 2009. Sklep o razpisu volitev se objavi na oglasni deski v 
zbornici 12. 11. 2009. 
 
K točki 6: 
Ga. Krašovec je povedala, da se je na razpis za delovno mesto ravnatelja prijavilo 6 
kandidatov, in sicer: 
 
Dajana Jovanovič 
Blanka Nerad 
Marjanca Vampelj 
Ana Novak Velkavrh 
Pavlina Ošlak in 
Boštjan Železnik. 
 
Po pregledu vlog je bilo ugotovljeno, da so vse vloge pomanjkljive, nekatere pa tudi v 
neskladju z razpisom. Člani sveta šole so sprejeli 
 
sklep št. 7: 
Vsi prijavljeni kandidati morajo vloge dopolniti. Dopise za dopolnitev vloge se pošlje 
kandidatom priporočeno s povratnico, rok za dopolnitev oz. odpravo nesoglasja je 8 
dni od prejema pošte. Naslednja seja sveta šole bo izredna, z  eno točko dnevnega 
reda, in sicer pregled dopolnitev vlog in določitev datum za predstavitve kandidatov. 
Namestnica predsednice sveta šole članom sveta šole do naslednje seje pripravi 
fotokopije vloge, vizije in življenjepisa kandidatov. 
 
Ga. Krašovec je povedala, da jo je poklicala ga. Olga Glaser iz MOL z namenom, da 
članom sveta šole predlaga, da se predstavitev kandidatov izvede hkrati za učiteljski 
zbor, svet staršev in svet šole. Ga. Jenko je predlagala, da se na predstavitev 
povabijo vsi starši, ne samo predstavniki sveta staršev. Ga. Horvat je menila, da to 
predstavlja problem logistike in organizacije. 
 
 
K točki 8: 
Ga. Jenko je opozorila poslovno sekretarko, da na spletni strani ni objavljen zapisnik 
7. seje sveta šole. Ga. Krašovec je povedala, da bo preverila in zapisnik poslala za 
objavo na spletno stran. 
 
 
Ob koncu se je ga. Krašovec prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo ob 18.10 
zaključila. 
 
 
 
 
Zapisala       Namestnica predsednice 
Alenka Gabron            sveta OŠ Vrhovci 
             Nevenka Krašovec 
 
 
 


