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ZAPISNIK 15. seje (mandat 2008 – 2012)
Sveta šole OŠ Vrhovci,
ki je bila v zbornici OŠ Vrhovci 30. 9. 2010, ob 16.00.

Prisotni: Marija Horvat, Saša Obran, Gregor Pleše, Lidija Kajin, Renata Kreissler,
Nevenka Krašovec, Vesna Rozman, Tatjana Selan in Jana Suhadolc.
Pisno opravičilo: Marko Fatur.
Odsotna: Kristina Umek Jenko.
Vabljena: ravnateljica Marjanca Vampelj.

Predsednica sveta šole Tatjana Selan je pozdravila vse prisotne in se jim zahvalila
za udeležbo. Člani sveta šole so prejeli gradivo po elektronski pošti oz. jih je izpis
čakal na seji. Ga. Selan je ugotovila sklepčnost in predlagala naslednji dnevni red:

1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 14. seje sveta šole
Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda
Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
Obravnava in potrditev Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za šol.
leto 2009/10
5. Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šol. leto 2010/11
6. Cena šolske prehrane in uporabnine šolskih prostorov
7. Razno
S predlaganim dnevnim redom so se prisotni strinjali, zato so pričeli z obravnavo 1.
točke.
K točki 1:
Ga. ravnateljica je podala pojasnila k 2. točki dnevnega reda zapisnika 14. seje sveta
šole, in sicer:
- primerjava NPZ za 6. razrede je opravljena in prikazana v poročilu o realizaciji
LDN za šol. leto 2009/10;
- glede vprašanj pri NPZ iz snovi, ki še ni predelana, bodo učitelji prenesli na
srečanju, ki bo v Koloseju;
- glede izpolnjevanja DZ pri naravoslovju v 6. razredu podatek, da so delovni
zvezki izpolnjeni samo 20 %, ne drži, saj nekateri učenci niso redno
izpolnjevali DZ, cilji pa so doseženi;
- glede elektronske redovalnice se bo pozanimala pri podjetju Logos iz Kranja in
podala informacije;
- glede prehoda za pešce na Cesti na Bokalce – prehod je označen.
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Sklep št. 1:
Zapisnik 14. seje sveta šole se potrdi.
K točki 2:
Ga. ravnateljica je o dogajanju na šoli člane sveta seznanila v pisnem poročilu. Ustno
pa je podala poročilo o inšpekcijskem zapisniku zdravstvene inšpekcije. Prisotne je
seznanila, da šola v času poplav ni utrpela večje škode in se zahvalila čistilkam in
hišniku, ki so pomagali fizično odstranjevati vodo.

K točki 3:
Ga. ravnateljica je povedala, da smo se na prejšnjih sejah veliko pogovarjali o
inšpekcijskih zapisnikih. Prisotne je seznanila, da sta ji je že dve inšpektorici
povedali, da je za zapisnike zadolžena ravnateljica in da je za kopiranje zapisnikov
potrebno izraziti pisni interes. Ga. ravnateljica je predlagala, da bi prisotne z vsebino
zapisnikov le seznanila. Njenemu mnenju so se po krajši razpravi pridružile tudi ga.
Selan, ga. Horvat, Obran in Kajin.
Sklep št. 2:
Ga. ravnateljica nas seznani s potekom in ugotovitvami inšpekcijskih pregledov. V
primeru, da se izkaže drugače, lahko člani sveta v zapisnik vpogledajo oz. se
zapisniki fotokopirajo.

K točki 4:
Ga. Kajin je povedala, da so člani sveta staršev podali pozitivno mnenje na Poročilo
o realizaciji LDN OŠ Vrhovci za šol. leto 2009/10, prav tako učiteljski zbor.
Sklep št. 3:
Člani sveta so soglasno potrdili Poročilo o realizaciji LDN OŠ Vrhovci za šol. leto
2009/10.

K točki 5:
Tudi LDN so že obravnavali na svetu staršev in na pedagoški konferenci. Ga.
ravnateljica je povedala, da so na pedagoški konferenci člani učiteljskega zbora
predlagali, da se na str. 28, točka 8 – dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav
razvoj učencev doda, da za duševno zdravje skrbimo s projekti Zdrave šole, zlasti s
projektom o nenasilju »Povej«.
Sklep št. 3:
LDN OŠ Vrhovci za šol. leto 2010/11 se z zgoraj navedeno spremembo potrdi.

K točki 6:
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila z aktivnostmi v zvezi z novo ceno šolske
malice. Povedala je, da so imeli zaposleni v računovodstvu in tajništvu v zvezi s tem
veliko dodatnega dela. Šola je nabavila tudi kartice, s katerimi bodo učenci in
zaposleni koristili kosilo, namenjena pa je tudi izposoji knjig v šolski knjižnici. Stroške
izdelave kartic je pokrila šola. V računovodstvu je prosila, da naredijo izračun za
morebitno izgubo kartice. Strošek izgube 1 kartice je (izdelava, poštnina,
magnetenje, trak …)
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znaša 20,48 EUR, če bi se izgubilo 10 kartic, bi znašala cena 4,78 EUR. Starše
bomo ob izdaji položnic obvestili o novih cenah šolske prehrane in o ceni izdelave
nove kartice.
Ga. ravnateljica je povedala, da je preko združenja ravnateljev pozvala ravnatelje, da
so ji posredovali cene šolske prehrane. Po primerjavi cen šolske prehrane smo
ugotovili, da ima 5 osnovnih šol nekdanje občine Vič-Rudnik enako ceno, veliko šol
pa ima dražjo prehrano. Prisotne je seznanila, da je cena prehrane na OŠ Vrhovci že
2 leti nespremenjena.
Po daljši razpravi glede cen prehrane in cen uporabnine šolskih prostorov so člani
sveta šole sprejeli
sklep št. 4:
Od 1. 10. 2010 veljajo naslednje cene za prehrano učencev, zaposlenih in uporabo
šolskih prostorov:

UČENCI
STORITEV
malica
kosilo 1. - 5. R
kosilo 6. - 9. R
popoldanska malica
stroški opomina
izguba kartice in trak

CENA BREZ DDV
0,80 €
2,50 €
2,70 €
0,90 €
4,00 €
20,48 €

DDV
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

CENA Z DDV
0,80 €
2,50 €
2,70 €
0,90 €
4,00 €
20,48 €

ZAPOSLENI
STORITEV
malica
kosilo
kosilo - zunanje

CENA BREZ DDV
0,80 €
3,38 €
3,80 €

DDV
8,5 %
8,5 %
8,5 %

CENA Z DDV
0,87 €
3,67 €
4,12 €

CENA BREZ DDV

DDV

CENA Z DDV

UPORABNIKI
UPORABA
PROSTOROV
velika telovadnica
mala telovadnica
učilnica
učilnica - mala

27,65 €
18,44 €
8,34 €
4,17 €

8,5 %
8,5 %
20 %
20 %

30,00 €
20,00 €
10,00 €
5,00 €

sklep št. 5:
Članom KORK se odobri brezplačno uporabo prostorov za dejavnost RK.
sklep št. 6:
Strošek izdelave nove kartice je 20,48 EUR.
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K točki 7:
Pod točko razno člani sveta šole niso imeli predlogov oz. pripomb.
Ga. Selan se je članom sveta šole zahvalila za sodelovanje in sejo ob 17.15
zaključila.

Zapisala poslovna sekretarka
Nevenka Krašovec

Predsednica sveta OŠ Vrhovci
Tatjana Selan
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