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ZAPISNIK 6. seje (mandat 2008 – 2012)
Sveta šole OŠ Vrhovci,
ki je bila v zbornici OŠ Vrhovci 23. 4. 2009, s pričetkom ob 16.00.

Prisotni: Saša Obran, Marija Horvat, Gregor Pleše, Alenka Pleško, Nataša Golec,
Nevenka Krašovec.
Opravičeno odsotni: Irena Gerjol Osipovič, Nada Vodušek.
Odsotna: Kristina Umek Jenko.
Vabljeni: ravnateljica Marjanca Vampelj, sindikalna zaupnica Irma Starman.
Predsednica sveta šole je pozdravila vse prisotne in se jim zahvalila za udeležbo na
seji. Ugotovila je sklepčnost. Povedala je, da se zaradi korespondenčne seje
spremeni dnevni red, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje sveta šole in 1. korespondenčne seje
Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda
Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja
Razno

Prisotni so se s predlogom dnevnega reda strinjali, zato so sprejeli
sklep št. 1: Potrdi se predlagani dnevni red za 6. sejo sveta šole.

K točki 1:
Predsednica je prisotne vprašala ali ima kdo pripombe na zapisnik 5. seje sveta šole.
Ga. Golec je prisotnim povedala, da popravka zapisnika 4. seje zaradi bolniške
odsotnosti ge. Starman in morebitnih pripomb ge. ravnateljice nismo mogli potrditi
korespondenčno. Po krajši razpravi so člani sveta šole sprejeli sklep, da se zapisnik
4. seje sveta šole popravi.
Sklep št. 2:
Zapisnik 5. seje se sprejme s popravkoma zapisnika 4. seje sveta šole, in sicer se na
zapisniku 4. seje sveta šole na strani 5 črtata 5. in 6. odstavek in se nadomestita z
novima odstavkoma:
Ga. Starman je glede na inšpekcijski zapisnik vprašala, zakaj učiteljice v OPB glede
na priznane oddelke (8) nimajo polne delovne obveznosti in morajo delati kot da bi
polno delovno obveznost imele. Ga. ravnateljica je pojasnila organizacijo
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podaljšanega bivanja na naši šoli. S strani inšpekcije ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti, kar je zapisano tudi v zapisniku Inšpektorata Ministrstva za šolstvo in
šport. Ga. Starman z odgovorom ni bila zadovoljna, zato jo je ravnateljica povabila,
da skupaj pregledata delovno obveznost učiteljic in organizacijo v OPB.
Go. Starman je zanimalo tudi glede dela pomočnice ravnateljice. Vprašala je, katero
delo opravlja in kako dopolnjuje ure k pomočniškemu delu. Ga. ravnateljica je
pojasnila razporeditev dela in nalog pomočnice ravnateljice. Med drugim je dejala, da
ima pomočnica tudi interesno dejavnost na predmetni stopnji. Njeno delo je
pregledala inšpektorica in ugotovila, da ga. pomočnica opravlja vse naloge, določene
s pogodbo o zaposlitvi.
Ga. Golec je prisotne pozvala ali ima kdo pripombe na zapisnik korespondenčne
seje. Člani sveta šole so soglasno sprejeli
sklep št. 3:
Potrdi se zapisnik 1. korespondenčne seje.

K točki 2:
Ga. ravnateljica je podala kratko poročilo o tekočem delu na šoli. Povedala je, da se
je sestal šolski sklad. Obravnaval je dokumentacijo v zvezi s kolesarnico, ki jo je
pripravil g. Juhart, oče našega učenca, s sodelavci. Predvidena cena kolesarnice je
okrog 5.400 EUR. Izdana bo 2. položnica za potrebe šolskega sklada.
Na Zavodu RS za šolstvo je bila naša šola izbrana v vzorec spremljave vzgojnoizobraževalnega procesa v 7. razredu pri predmetih naravoslovja, matematiki,
angleščini, nemščini in slovenščini, kjer bodo spremljali pouk, intervjuvali nekaj
naključno izbranih učencev, kako doživljajo pouk. Opravili bodo razgovore z učitelji o
razlogih, ki vplivajo na kakovost pouka pri spremljanih predmetih. Z ravnateljem bo
razgovor o samoevalvaciji.
Včeraj, 22. 4. 2009, smo imeli eko dan. Ga. ravnateljica je povedala, da smo bili
veseli, da je bilo lepo vreme in da je bil eko dan uspešno izveden. Učitelji so izvedli
zelo zanimive delavnice. Obiskal nas je tudi g. Franci Dovč, predstavnik
nacionalnega odbora ekošole, ki je bil prisoten pri kulturnem programu, opravil je
razgovor z go. ravnateljico, ogledal si je našo šolo in izrazil navdušenje. Ga.
ravnateljica je izrazila upanje, da bomo tudi letos uspeli obdržati ekozastavo. Članom
sveta šola je predstavila letak zdravošolci, ki so ga na delavnici izdelali učenci v obliki
stripa. Na zadnji strani je semenček. Ta strip bomo na šoli prodajali po 2 evra,
izkupiček pa bo namenjen revnim družinam na naši šoli.
Ga. Golec je povedala, da je starše preko predsednice sveta staršev pozvala, da bi
pomagali očistiti gozd, vendar se starši na vabilo niso odzvali. V primeru, da bi se
starši organizirali kasneje, bi bila njihova pomoč še vedno dobrodošla. Pisali smo tudi
na Četrtno skupnost Rožnik in tudi z njihove strani ni bilo odziva. Ga. Pleško je
povedala, da bo o tem obvestila predstavnike staršev na naslednji seji sveta staršev.
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila, da se je otroški pevski zbor prijavil na
predtekmovanje za uvrstitev na regijsko tekmovanje in je bil izbran med 9. najboljšimi
zbori. Regijsko tekmovanje bo v Zagorju, predvidoma 26. maja.
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V torek, 21. 4. 2009, smo imeli pedagoško konferenco, na kateri je bil predstavljen
projekt v okviru zdrave šole »Povej«. Projekt je bil predstavljen v smislu zmanjšanja
medvrstniškega nasilja in da bi o nasilju spregovorile tudi žrtve. Projekt bi trajal več
let in postal tudi način življenja. Izboljšala bi se klima na šoli. Izobraževanje bi bilo
brezplačno, ker bi bilo izvedeno v okviru UNICEF-a. Ob koncu predstavitve projekta
so strokovni delavci izpolnili vprašalnike ali bi sodelovali pri projektu. Pogoj za
izvedbo projekta na šoli je 80 % udeležba, vendar je bilo za udeležbo pri projektu
zainteresiranih le 60 % strokovnih delavcev.
Člani sveta so bili nad rezultatom zelo presenečeni. Zanimalo jih je, zakaj je tako
malo strokovnih delavcev pripravljeno sodelovati pri projektu »Povej«. Ga.
ravnateljica je povedala, da je tudi njej žal, vendar na odločitve strokovnih delavcev
ne more vplivati. Zelo aktivno bi sodelovalo 9 članov, sploh ne pa 8 članov. Ta
projekt smo predstavili v času izdelave vzgojnega načrta, saj bi ga vanj lahko vključili.
Člani sveta so menili, da bi bilo za učitelje, učence in starše zelo koristno, da bi se v
ta projekt vključili sedaj, ko na šoli nasilja pravzaprav ni, predsednico sveta šole pa
pozvali, da učitelje seznani z njihovim mnenjem.
Ga. ravnateljica je povedala, da imamo v zadnjem času več daljših bolniških
odsotnosti. Ena delavka je imela poškodbo na poti na delo, druga delavka ima
zlomljeno nogo, učitelj je bil operiran na slepiču, pojavljajo se alergije. Zaradi tega je
delo oteženo, saj je težko nadomestiti manjkajoče delavce.
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila, da je ena delavka podala pisni ugovor na
oceno. Ga. ravnateljica je imenovala pritožbeno komisijo, ki se je sestala 22. 4. 2009.

K točki 3:
Ga. Golec je tik pred sejo dobila pobudo ge. Gerjol Osipovič (ob 14.15), in sicer
prošnjo zaposlenih na OŠ Vrhovci (priloga zapisnika). Ga. Golec je povedala, da se ji
ne zdi prav, da tik pred sejo dobi predloge, saj se nanjo vedno prej pripravi. Tudi ga.
ravnateljica je menila, da je prošnja ge. Osipovič neutemeljena, saj ne ve, prošnja
katerih zaposlenih je. Ga. Horvat je pripomnila, da bi morali biti priloženi podpisi
zaposlenih. Ga. Obran pa je spomnila, da je ga. Golec na 4. seji sveta šole prosila,
da se pobude in predlogi pošljejo pravočasno, da se bo na sejo lahko pripravila.
Ga. Golec je prisotnim povedala, da je bil na pedagoški konferenci v torek, 21. 4.
2009, učiteljski zbor seznanjen s postopkom imenovanja ravnatelja, vendar nihče od
prisotnih ni imel pripomb in pomislekov. Pogovarjali so se le, da bi bila predstavitev
kandidatov za člane učiteljskega zbora ločena od predstavitve za starše in člane
sveta šole. Ga. Golec je tudi brez prošnje ge. Gerjol Osipovič nameravala izbrati tak
datum, da bo lahko prisotna večina kolektiva.
Ga. Starman je izrazila pomislek, da sta na današnji seji prisotni dve kandidatki za
ravnatelja in da ostali kandidati, ki so se prijavili, ne bodo imeli enakih pogojev, kot
onidve. Menila je, da na seji ne bi smeli sodelovati in bi jo morali zapustiti. Če bodo
ostali kandidati izvedeli, da sta bili kandidatki na seji prisotni, se lahko zgodi, da
bomo morali postopek izbire ravnatelja ponoviti.
G. Pleše je menil, da smo vloge kandidatov samo odprli, preverili, ali so prispele
pravočasno in ali vsebujejo vse zahtevane dokumente in še nismo v fazi odločanja
oz. izbire. Povedal je tudi, da ko bomo odločali o kandidatu za ravnatelja, bo svet
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odločal legitimno. Ga. Golec je ge. Starman pojasnila, da je na prejšnji seji ga.
ravnateljica izrazila pomislek, da ni etično oz. neenakopravno do drugih kandidatov,
da je prisotna pri odpiranju vlog, vendar so ji člani sveta zagotovili, da se jim njena
prisotnost na seji ne zdi sporna.
Ga. Irma Starman je na svojo željo sejo zapustila.
Ga. Golec je ponovno pozvala člane sveta šole o mnenju glede prisotnosti ge.
ravnateljice na seji. Člani sveta šole so bili enotnega mnenja, da njena prisotnost ni
sporna, saj odločamo o rokovniku postopka za imenovanje ravnatelja in ne o
imenovanju samem.
Ga. Golec je prisotne seznanila, da moramo oblikovati vsebino za dopise, ki jih bomo
poslali na lokalno skupnost, članom učiteljskega zbora in članom sveta staršev.
Povedala je, da so vsi kandidati dopolnili vloge in so vse popolne. Odprla je razpravo,
kdaj, kje in kako se bodo izvedle predstavitve kandidatov za ravnatelja OŠ Vrhovci.
Ga. Golec je povedala, da je večina učiteljev izrazila željo, da bi bila predstavitev
kandidatov za ravnatelja za učiteljski zbor in starše ločena. G. Pleše je predstavil
svojo izkušnjo, kjer so se vsi kandidati istočasno predstavili učiteljskemu zboru,
članom sveta staršev in sveta šole. Menil je, da je to dobra odločitev. Pritrdili so mu
tudi ostali člani sveta šole, saj bo predstavitev kandidatov samo enkrat, na istem
mestu in vsi bodo slišali enako predstavitev.
Go. Pleško je zanimalo ali smo že razmišljali o datumu predstavitve. Predlagala je,
da listo s kandidati v zbornici obesimo jutri, 24. 4. 2009, saj so vmes prvomajske
počitnice in bi se lahko postopek zavlekel. Po krajši razpravi so se člani sveta šole
odločili, pri čemer so upoštevali prošnjo zaposlenih na OŠ Vrhovci (priloga
zapisnika), da bo predstavitev kandidatov za ravnatelja 7. maja 2009, po končani
predstavitvi bo glasovanje učiteljskega zbora. Svet staršev bo na izredni seji 12. maja
2009 oblikoval mnenje o kandidatih za ravnatelja, 14. maja 2009 pa bi se sestal
svet šole.
Člani sveta šole so sprejeli
sklep št. 4: Predstavitev kandidatov bo za člane učiteljskega zbora, predstavnike
sveta staršev in člane sveta šole v četrtek, 7. 5. 2009, ob 16.30, v jedilnici Osnovne
šole Vrhovci. Kandidati se bodo predstavili po abecednem redu na 15 minut. Vsak
kandidat bo imel na voljo 5 minut za predstavitev in 5 minut za odgovore na
vprašanja.
Ga. Golec je prisotne seznanila z vsebino dopisov, ki jih bomo poslali svetu staršev,
učiteljskemu zboru, lokalni skupnosti, delavkam, ki so na porodniški in delavcem in
delavkam, ki so na bolniškem dopustu.

K točki 5:
Zaradi prvomajskih počitnic je poslovna sekretarka člane sveta prosila, da jim
osnutek zapisnika pošlje z zamikom. Člani sveta šole so sprejeli
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sklep št. 5:
Osnutek zapisnika 6. seje sveta šole se članom sveta pošlje do petka, 8. maja 2009.
Drugih pripomb in vprašanj pod točko razno ni bilo.
Predsednica sveta šole se je članom zahvalila za udeležbo in sodelovanje in sejo ob
17.20 zaključila.

Zapisala poslovna sekretarka
Nevenka Krašovec

Predsednica sveta šole
Nataša Golec
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