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Zapisnik 17. seje sveta šole, 
ki je bila 31. 5. 2011 ob 16.00, v zbornici šole 

 
 

Prisotni: Marija Horvat, Nevenka Krašovec, Renata Kreissler, Vesna Rozman, Jana 
Suhadolc, Tatjana Selan, Kristina Umek Jenko. G. Marko Fatur se nam je pridružil ob 
16.10. 
Opravičila sta se ga. Saša Obran in g. Gregor Pleše. 
 
Vabljeni: ravnateljica Marjanca Vampelj. 
 
Članom sveta šole smo gradivo poslali po pošti. Zapisnik 7. korespondenčne seje so 
člani sveta prejeli na seji. 
 
Predsednica sveta šole Tatjana Selan je pozdravila vse prisotne in ugotovila 
sklepčnost. Povedala je, da se zaradi 7. korespondenčne seje spremeni 1. točka 
dnevnega  reda. 

 
Predlagala je naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne, 6. in 7. korespondenčne seje sveta 
šole 

2. Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda (priloga) 
3. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta 
4. Obravnava in potrditev diferenciacije za šol. leto 2011/12 (priloga) 
5. Obravnava in potrditev spremembe Pravil šolskega reda OŠ Vrhovci (priloga) 
6. Razno 

 
Sklep št. 1: Člani sveta šole so potrdili predlagani dnevni red. 
 
 
K točki 1: 
Predsednica sveta šole je povedala, da pisnih pripomb na zapisnika 16. redne in 6. 
korespondenčne seje sveta šole nismo prejeli, zato so člani sveta šole sprejeli 
 
sklep št. 2: 
Zapisnika 16.  redne seje in 6. korespondenčne seje sveta šole se potrdita. 
 
Prav tako člani sveta šole niso imeli pripomb na zapisnik 7. korespondenčne seje, 
zato so sprejeli 
 
sklep št. 3: 
Zapisnik 7. korespondenčne seje se potrdi.             
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K točki 2: 
Ga. ravnateljica je pripravila pisno poročilo o tekočem poslovanju. Na seji sveta je 
dodatno pojasnila potek postopka za delavko glede napotitve delavke na čakanje na 
ustrezno delovno mesto na domu. Ga. Rozman je menila, da je mogoča zamenjava s 
knjižničarko. Ga. ravnateljica je pojasnila, da taka razporeditev znotraj kolektiva 
zakonsko ni mogoča. 
 
Nadalje nas je ga. ravnateljica seznanila z rezultati NPZ: 
 
  državno povprečje dosežki na OŠ Vrhovci 

9. razred 
slovenščina 54,67 62,85 
matematika 55,41 55,22 
biologija 47,74 47,37 

 
 
  
  državno povprečje dosežki na OŠ Vrhovci 

6. razred 
slovenščina 

še ni rezultatov 
51,76 

matematika 66,48 
angleščina 69,38 

 
Ga. ravnateljica je povedala, da smo od Ministrstva za šolstvo in šport prejeli soglasje 
za 3. oddelek 1. razreda. Za nadstandardne dejavnosti smo preko CŠOD dobili 
odobreno za vse razrede, razen za prvi razred. V letošnjem letu smo dobili odobren 
tudi termi za šolo v naravi, in sicer v domu CŠOD v Ptuju. Podpisali smo tudi 
pogodbo za plavanje za učence 1. in 3. razredov. 
 
Sklep št. 4: Člani sveta šole smo se z nadstandardnim programom za prihodnje šol. 
leto strinjali. 
 
G. Fatur je izrazil začudenje glede majhnega števila uporabnikov e-redovalnice. 
Menil je, da so starši premalo obveščeni o njeni uvedbi. Ga. ravnateljica je povedala, 
da so bili starši obveščeni preko spletne strani. Starše bomo o uporabi e-redovalnice 
ponovno obvestili na prvih roditeljskih sestankih v prihodnjem šol. letu. 
 
 
K točki 3: 
Na elektronski naslov tajništva sta prišli dve pobudi oz. predloga predstavnikov sveta 
šole.  
 
G. Fatur je želel, da ga ravnateljica seznani z morebitnimi inšpekcijskimi pregledi v 
šol. letu 2010/11, in sicer ga zanima predmet inšpekcijskega pregleda, ugotovitve 
inšpekcijskega pregleda in morebitne naloge, ki izhajajo iz inšpekcijskih pregledov. 
Izrazil je pričakovanje, da bo v primeru potrebe možen tudi vpogled v inšpekcijske 
zapisnike. 
 
Ga. ravnateljica je pojasnila, da smo imeli v tekočem šol. letu 4 inšpekcijske nadzore, 
in sicer: 
1. Ministrstvo za zdravje – 6. 9. 2010 – zaradi odpadanja ometa v skladišču kuhinje. 

Omet smo sanirali, o tem obvestili inšpektorat in 17. 11. 2010 prejeli sklep o 
ustavitvi postopka.  
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2. 16. 2. 2011 je bil opravljen redni inšpekcijski pregled elektro-instalacij in 
strelovodov. Morali smo opraviti meritve 3 vodov. Napako smo odpravili 22. 4. 
2011. 

3. 20. 4. 2011 je bil opravljen inšpekcijski nadzor postopka imenovanja ravnatelja s 
strani Ministrstva za delo. Inšpektorica ni ugotovila nepravilnosti, zato je bil 
postopek ustavljen. 

4. 31. 5. 2011 nas je obiskala zdravstvena inšpekcija, ki je odvzela vzorec namaza, 
ki so ga imeli učenci za šolsko malico. 

 
Ga. Kajin je zastavila vprašanje glede mandata predstavnikov staršev v svetu šole, 
saj je bila v letošnjem šol. letu edina predstavnica, ki je bila tako v svetu staršev kot v 
svetu šole. Po krajši razpravi so člani menili, da se morajo o tem problemu pogovoriti 
na 1. seji sveta staršev v prihodnjem šol. letu. 
 
Ga. Kajin je menila, da je ograja ob šolskem igrišču prenizka, saj žoge včasih padejo 
čez ograjo na cesto, kar je zelo nevarno. Povedala je, da je ograja ob igrišču OŠ Vič 
veliko višja, kot ograja ob našem igrišču. Svet šole je sprejel  
 
sklep št. 5: 
Pobuda ge. Kajin glede višine ograje ob šolskem se pošlje na MOL. 
 
 
Ga. Kajin je na seji izpostavila vprašanje glede življenjske dobe kartice za prehrano 
in cene za zamenjavo kartice ob izgubi ali poškodbi. 
 
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila, da se je pri izdelovalcu kartic pozanimala o 
življenjski dobi kartice. Razvila se je razprava glede cene, možnosti  začasne kartice 
ob izgubi, zaloge začasnih kartic, nakupa nove kartice po nižji ceni itd. Člani svet so 
sprejeli 
 
sklep št. 6:  
Ga. ravnateljica nam do naslednje seje posreduje podatke glede nakupa nove kartice 
po nižji ceni, glede menjave kartice in možnosti začasne kartice. 
 
K točki 4: 
Po obravnavi oblike diferenciacije v 8. in 9. razredu za šol. leto 2011/12 so člani 
sveta šole sprejeli 
 
sklep št. 7: 
Za šolsko leto 2011/12 se potrdi oblika diferenciacije v 8. in 9. razredu – heterogene 
učne skupine. 
 
 
K točki 5: 
Po obravnavi Pravil šolskega reda za učence Osnovne šole Vrhovci so člani sveta 
šole sprejeli 
 
sklep št. 8: 
Pravila šolskega reda za učence Osnovne šole Vrhovci se potrdi, in sicer z 
naslednjimi popravki: (priloga zapisnika je čistopis Pravil šolskega reda za učence 
OŠ Vrhovci) 
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- str. 1 – v 2. stolpcu se doda alineja: da odgovorno in pravočasno naredi 
domačo nalogo, ki je na OŠ Vrhovci obvezna; posledično ste na 4. str. pod tč. 
f) zbriše zadnji odstavek; 

- str. 3, tč. č) – na koncu 2. odstavka za se zaklepajem doda beseda ipd.; 
- str. 3, tč. d)- v 1. povedi se beseda mobitelov nadomestni z besedama 

prenosnih telefonov; 
- str. 6 – zadnji odstavek pred tč. 4 – 1. poved se glasi: Priznanja in nagrade 

lahko  podeljuje ravnatelj ob zaključku šolskega leta na slavnosten način. 
 
K točki 6: 
Pod točko razno člani niso imeli vprašanj. 
 
Ga. Selan se je članom sveta šole zahvalila za sodelovanje in sejo bo 18.05 
zaključila. 
 
 
 
Zapisala poslovna sekretarka                                              Predsednica sveta šole 
     Nevenka Krašovec            Tatjana Selan 


