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ZAPISNIK 18. seje (mandat 2008 – 2012) 
Sveta šole OŠ Vrhovci, 

ki je bila v zbornici OŠ Vrhovci 29. 9. 2011, ob 16.00. 
 

 
Prisotni: Saša Obran, Lidija Kajin, Nevenka Krašovec, Renata Kreissler, Vesna 
Rozman, Tatjana Selan in Jana Suhadolc. 
 
Pisno sta se opravičila ga. Marija Horvat in g. Gregor Pleše. 
 
Odsotna sta bila ga. Kristina Umek Jenko in g. Marko Fatur. 
 
Vabljena: ravnateljica Marjanca Vampelj. 
 
Člani sveta šole so gradivo prejeli po elektronski pošti skupaj z vabilom. 
 
Ga. Selan je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje sveta šole  
2. Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda 
3. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta 
4. Obravnava in potrditev Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za šol. 

leto 2010/11 
5. Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šol. leto 2011/12 
6. Cena  šolske prehrane in uporabnine šolskih prostorov 
7. Soglasje sveta šole za nakup atlasov za na klop 
8. Razno 
 
Člani sveta šole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.  
 
K točki 1: 
Ga. Selan je povedala, da pisnih pripomb na zapisnik nismo prejeli. Ga. Krašovec je 
člane sveta seznanila z 2 napakama v zapisniku, in sicer: 

1. na str. 1, 4 vrsta, 3 beseda se briše črka t, 
2. na str. 2, 1. odstavek, 2 poved: za besedo domu se doda pika in se nadaljuje s 

3. povedjo, ki se glasi: Ga. Rozman  je menila, da je mogoča zamenjava s 
knjižničarko. 

 
 
Sklep št. 1:  
Zapisnik 17. seje sveta šole  se potrdi z zgoraj navedenima popravkoma. 
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K točki 2:  
Na pisno poročilo ge. ravnateljice nihče od članov sveta ni imel pripomb oz. vprašanj. 
Ga. ravnateljica je k poročilu dodala, da se je 26. 9. 2011 sestal UO šolskega sklada. 
Sklenil je, da bodo starši prejeli položnice v oktobru. Na sklad sta bili naslovljeni dve 
vlogi za financiranje tabora za 9. razred. Člani UO so sprejeli sklep, da v primeru 
neprimernega vedenja učenca na taboru stroške tabora starši povrnejo. Sklep je bil 
predstavljen tudi učiteljskemu zboru na pedagoški konferenci. 
 
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila, da 8. c-razred nima predstavnika v svetu 
staršev, ena mama pa zastopa 2 razreda (1. b in 3. b), zato se starše 3. b in 8. c-
razreda  se ponovno pozove za izvolitev novega predstavnika sveta staršev. 
 
Ga. ravnateljica je povedala, da so se na seji sveta staršev pogovarjali o spremembi 
učnih načrtih. Starši so izrazili skrb glede učne snovi, saj so ostali stari učbeniki. Na 
konferenci so sprejeli sklep, da bodo učitelji bodo poskrbeli za gradivo glede na nove 
učne načrte, učenci jih bodo nalepili v zvezke, tudi preverjanja bodo samo iz te snovi. 
V skladu z dogovorom na 3. seji sveta staršev smo nabavili risalne liste in razpisali 
zbiralno akcija starega papirja. Vprašalnike, kako bi starši lahko pomagali šoli, bomo 
razdelili v začetku oktobra.  
 
Ga. ravnateljica je pojasnila, da smo se pri različnih dobaviteljih pozanimali glede 
cene za izdelavo kartice za prehrano. Nadomestnih kartic šola ne bo nabavila. 
Dosedanji dobavitelj nam je ponudil 50 % popust pri izdelavi novih kartic. Pridobili 
smo tudi zelo ugodno ponudbo kartice z vgraviranim imenom in priimkom po ceni 10 
EUR. Ga. ravnateljica je predlagala, da se prekliče sklep št. 6, sprejet na 15. seji 
sveta šole od 30. 9. 2010 –  Strošek izdelave nove kartice je 20,48 EUR. Člani sveta 
šole se so z njenim predlogom strinjali in soglasno sprejeli  
 
sklep št. 2: Prekliče se sklep št. 6, sprejet na 15. seji sveta šole 30. 9. 2010 –  
Strošek izdelave nove kartice je 20,48 EUR. Potrdi se strošek izdelave nove kartice, 
ki znaša 10 EUR (v primeru izgube ali poškodbe kartice). 
 
Na seji sveta staršev so starši predlagali, da bi za kartico nabavili trše ovitke. Ga. 
ravnateljica je povedla, da bomo pridobili informacijo in z njo seznanili starše. Ga.  
Kajin je predlagala, da se iz zbranega denarja papirnih akcij kupi ovitke. Starši 
predlagajo več  zbiralnih akcij. Ga. Kajin je predlagala, da bi bile zbiralne akcije ob 
določenih dnevih, npr. zadnji četrtek v mesecu. Ga. ravnateljica je povedala, da se 
bomo za zbiralne akcije za naprej odločili glede na odziv staršev pri 1. zbiralni akciji. 
Eno bomo kot vsako leto doslej  namenili  fundaciji Pismo srca. 
 
 
K točki 3: 
Pisne predloge oz. pripombe je poslala ga. Kajin in jih bomo  obravnaval pri točkah 
dnevnega reda glede na vsebino. 
 
 
K točki 4: 
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila, da so pri obravnavi poročila na seji sveta 
staršev in pedagoški konferenci ugotovili nekaj napak. Na pisno vprašanje ge. Kajin 
glede sodelovanja na tekmovanju za Cankarjevo priznanje, je ga. ravnateljica 
odgovorila, da so tudi učenci 2. razreda sodelovali na tekmovanju (2. a). 
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Sklep št. 3: Letno poročilo OŠ Vrhovci o uresničevanju letnega delovnega načrta se 
potrdi z naslednjimi popravki: 
 
1. Na str. 1, zadnji odstavek, se doda: 

Učiteljski zbor šole je Predlog Letnega poročila OŠ Vrhovci o uresničevanju 
letnega delovnega načrta za šol. leto 2010/2011 obravnaval na pedagoški 
konferenci dne 27. 9. 2011, ga potrdil in dal v sprejem in potrditev svetu šole. 
Poročilo je bilo predstavljeno tudi na sestanku sveta staršev 26. 9. 2011 
 

2. Na str. 10, pod 2. tabelo, se spremeni stavek: 
Z rezultati NPZ smo zelo zadovoljni, saj smo v državnem povprečju, pri štirih 
predmetih pa povprečje presegamo. 

 
3. Na str. 16 se pod naslov »Grafični prikaz rezultatov« doda: 
     Legenda: 5 – zelo 
                     1 – nič 
  
 
K točki 5: 
Na pisno zastavljeno vprašanje ge. Kajin glede interesne dejavnosti računalništvo na 
razredni stopnji je ga. ravnateljica povedala, da je kvota interesnih dejavnosti 
omejena. Želja je več kot nam dopuščajo možnosti. Prijavnice so zbrane, z 
izvajanjem interesnih dejavnosti bomo pričeli v oktobru.  
 
Glede izvajanja tabora za učence 3. razreda v domu CŠOD Škorpijon (vprašanje ge. 
Kajin) je ga. ravnateljica povedala, da nas CŠOD o nadomestni lokaciji zaradi 
prenove ni obvestil, zato tudi šola o tem ni obvestila staršev.  
 
Ga. ravnateljica je na pisno zastavljeno vprašanje ge. Kajin glede programa dnevov 
dejavnosti odgovorila, da podrobnejšega seznama z lokacijami ne moremo ponuditi, 
ker se vsebine dejavnosti med šolskim letom spreminjajo. Imamo pripravljen izpis 
stroškov na učenca za vse razrede za preteklo šol. leto. Zaradi velike finančne 
obremenitve staršev smo za tekoče šolsko leto dneve dejavnosti planirali na taborih, 
ki bodo brezplačni. Na predmetni stopnji ne moremo ponuditi brezplačnega 
športnega dne, ker morajo učenci po učnem načrtu premagati določeno nadmorsko 
višino (planinski športni dani). Običajno pri zimskem športnem dnevu ponudimo 
učencem tudi brezplačno možnost. 
 
Na vprašanje ge. Kajin glede zastopanosti oddelkov v Vrhovškem šolarju, je ga. 
ravnateljica povedala, da je glasilo pregledala še enkrat in ugotovila, da v njem nista 
zastopana samo dva oddelka (2. b in 5. b). Na pedagoški konferenci bo učitelje 
opozorila, da vzpodbujajo učence k objavi v Vrhovškem šolarju.  
 
Sklep št. 4:  
Letni delovni načrt  OŠ Vrhovci za šolsko leto 2011/12 se potrdi z naslednjima 
popravkoma: 
 
1. Na str. 5 v tabeli NPZ, 4. vrsta: 
ČE namesto PO 

 
2. Na str. 16, 7. razred, 3 alineja: 

energija – premogovnik Velenje se zamenja z »gradnja bivaka v Kranjski Gori« 
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K točki 6: 
G. Fatur je po e-pošti poslal vprašanje, zakaj ni priloge k tej točki dnevnega reda. Ga. 
ravnateljica je prisotne seznanila, da so dobavitelji minimalno povišali cene živil, zato 
cene šolske prehrane ne nameravamo spremeniti in zato tudi ni priloge k tej točki 
dnevnega reda. 
 
Sklep št. 5:  
Cena šolske prehrane ostane do nadaljnjega nespremenjena. 
 
Ga. ravnateljica je povedala, da je v letošnjem šol. letu ponovno poraslo število ur za 
uporabo telovadnic, ki nam jih je dodelila Mestna občina Ljubljana. Po krajši razpravi 
glede cene uporabnine šolskih prostorov, so člani sveta šole sprejeli 
 
sklep št. 6:  
Cena uporabnine za šolske prostore v šol. letu 2011/12 ostane nespremenjena. 
 
 
K točki 7: 
Na svet šole je skrbnica šolskega sklada naslovila vlogo za pisno soglasje sveta šole 
k nakupu 12 atlasov za na klop saj so stari atlasi zelo obrabljeni in niso več primerni 
za uporabo. Ga. ravnateljica je povedala, da ima učbeniški sklad dovolj sredstev za 
nakup novih atlasov. 
 
Sklep št. 6:  
Svet šole daje soglasje za nakup 12 atlasov za na klop. 
 
 
K točki 8: 
Predsednica sveta šole je člane seznanila, da jim v septembru 2012 poteče mandat. 
Do naslednje seje bomo pripravili rokovnik z vsemi opravili, ki jih je potrebno pripraviti 
v zvezi z volitvami novih članov sveta šole. 
 
Ob koncu se je ga. Selan prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo zaključila ob 
17.15. 
 
 
 
 
Zapisala poslovna sekretarka     Predsednica sveta OŠ Vrhovci 
Nevenka Krašovec       Tatjana Selan 
 
 


