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Zapisnik 6. seje Sveta Osnovne šole Vrhovci v mandatu 2016–2020,
ki je bila, v četrtek, 27. 9. 2018, ob 16.00, v zbornici šole.
Prisotni: Romana Čepon, Metoda Hrovat Pirnat, Nina Cvek Bijelič, Jerneja Šorli,
Natka Stoimenovska, Matejka Derganc, Tina Golias Harle in ravnateljica Marjanca
Vampelj.
Opravičili so se: mag. Melita Zorec, Mojca Sojar, Primož Hladnik in Gregor Grmek.
Člani sveta šole so vabilo in gradivo prejeli po elektronski pošti.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne 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 2017/2018
4. Obravnava in potrditev osnutka Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za
šolsko leto 2018/2019
5. Cena šolske prehrane in uporabnina šolskih prostorov
6. Mnenja, pobude, predlogi
S predlaganim dnevnim redom so se člani sveta šole strinjali.
K točki 1:
Pisnih pripomb na zapisnik 2. dopisne seje nismo prejeli, zato so člani sveta šole
soglasno potrdili zapisnik.
sklep št. 1:
Zapisnik 2. dopisne seje sveta šole se potrdi.
K točki 2:
Ga. ravnateljica je podala kratko poročilo o tekočem poslovanju zavoda. Povedala je,
da imamo na šoli 25 oddelkov in preurejen kabinet za manjšo skupino.
Ravnateljica je povedala, da so bila opravljena dela v skladu z GDPR-jem. V skladu z
uredbo o varstvu osebnih podatkov, so bila oblikovana soglasja za starše in
zaposlene. Dilema ravnateljice je v zvezi z imenovanjem pooblaščene osebe za
VOP. Na naši šoli oseba še ni imenovana, zunanja je plačljiva, sredstva bi moralo
zagotovitvi ministrstvo. Do 1. septembra je bilo potrebno izdelati individualni obrazec
za merjenje delovnega časa učiteljev – iLDN. Največ težav povzročajo nejasna
navodila s strani MIZŠ.

Na šoli je bila opravljena notranja revizija o poslovanju na področju javnih naročil v
letu 2017. Končnega poročila še ni. Na razgovoru z revizorko ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na nezadostno obvladovanje
tveganj v postopkih oddaje javnih poročil. Revizorka je naše delo zelo pohvalila.
Ravnateljica je članom pojasnila zaplete v zvezi s preplastitvijo na igrišču.
K točki 3:
sklep št. 2:
Poročilo o uresničevanju LDN za šol. leto 2017/18 se soglasno potrdi.
K točki 4:
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila z letnim delovnim načrtom za šol. leto
2018/2019
sklep št. 3:
Člani sveta šole so soglasno potrdili Letni delovni načrt OŠ Vrhovci za šolsko leto
2018/2019.
K točki 5:
Ga. ravnateljica je predlagala, da cena prehrane in uporabnine šolskih prostorov
ostaneta nespremenjeni. Člani so se z njenim predlogom strinjali in sprejeli.
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.
O ceni se ponovno razpravlja v mesecu februarju.
K točki 6:
Člani so razpravljali o pobudah in predlogih na seji sveta staršev, o prostorski stiski, o
učni obveznosti učiteljev in prometni problematiki.
Članica sveta šole je pohvalila učni uspeh in rezultate na tekmovanjih učencev.
Predsednica sveta šole se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo ob 16.40
zaključila.
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