
 
 
 
 
 

Zapisnik 12. seje Sveta Osnovne šole Vrhovci 
v mandatu 2016 – 2020, 

ki je bila v sredo, 30. 9. 2020, ob 16. uri. 

 
 
Prisotni: Bohinc Tanja, Colnar Urška, Čepon Romana, Golias Harle Tina, Grmek 
Gregor, Hrovat Pirnat Metoda, Sojar Mojca, Stoimenovska Natka, Šorli Jerneja in 
ravnateljica Marjanca Vampelj. 
 
Odsotni: mag. Melita Zorec, Matejka Derganc in Nina Cvek Bijelič. 
 
Člani sveta šole so vabilo in gradivo prejeli po elektronski pošti.  
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Pregled in potrditev osnutka zapisnika 11. 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 Osnovne šole Vrhovci za šolsko leto 2019/2020  
4. Obravnava in potrditev osnutka Letnega delovnega načrta Osnovne šole 

Vrhovci za šolsko leto 2020/2021 
5. Cena šolske prehrane in uporabnina šolskih prostorov 
6. Potrditev nadomestnih članov pritožbene komisije 
7. Mnenja, pobude, predlogi 

 
S predlaganim dnevnim redom so se člani sveta šole strinjali. 
 
 
K točki 1: Pregled in potrditev osnutka zapisnika 11. seje Sveta Osnovne šole 
Vrhovci v mandatu 2016−2020 
Pripomb na osnutek zapisnika 11. seje nismo prejeli, zato so člani sveta šole 
soglasno potrdili zapisnik. 
 
sklep št. 1: 
Zapisnik 11. seje sveta šole se potrdi. 
 
 
K točki 2: Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda 
Ravnateljica pove, da smo v tem času pripravili več dokumentov: Poročilo o 
uresničevanju letnega delovnega načrta Osnovne šole Vrhovci 2019/2020, Letni 
delovni načet Osnovne šole Vrhovci za leto 2020/2021, Pravilnik o sprejemljivi rabi 
spleta in informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), Načrt za izvedbo pouka po 
modelih ob upoštevanju COVID-19, kot prilogo hišnega reda.  

 01 423 03 70 
e-naslov: tajnistvo@os-vrhovci.si 
spletna stran: www.os-vrhovci.si 
TRR: 01261-6030665280 
davčna št.: 34317627 
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K točki 3: Obravnava in potrditev osnutka Poročila o uresničevanju letnega 
delovnega načrta Osnovne šole Vrhovci za šolsko leto 2019/2020 
Ravnateljica na kratko povzame potek preteklega šolskega leta. Na poročilo ni bilo 
vprašanj oz. pripomb. 
 
sklep št. 2: 
Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta Osnovne šole Vrhovci za šolsko 
leto 2019/2020 se soglasno potrdi.  
 
 
K točki 4: Obravnava in potrditev osnutka Letnega delovnega načrta Osnovne 
šole Vrhovci za šolsko leto 2020/2021 
V šolskem letu 2020/2021 poteka pouk po modelu B. Učenci se združujejo pri učnih 
skupinah, izbirnih predmetih in ob koncu podaljšanega bivanja. Plavalni tečaj bodo 
potekali najprej za učence 4. razreda (lansko leto so odpadli zaradi korona situacije), 
nato za učence 3. razreda. Za učence 1. razreda plavalnega tečaja predvidoma ne 
bo oz. bo se bodo izvedli v prilagojeni obliki ob koncu šolskega leta v primeru 
normalizacije stanja. Sistematski pregledi so predvideni v spomladanskem času. 
Trenutno nimamo šolske zdravnice.  
 
Ravnateljica je predstavila izobraževanje zaposlenih za potrebe izobraževanja na 
daljavo ter vsebino, ki je bila posredovana učencem.  
V septembru je bila izpeljana letna šola v naravi v Pacugu, izveden je bil tudi 
kolesarski izpit za učence lanskega 5. razreda.  
 
Nadalje je poročala o poteku gradnje in pohvalila izvajalce. Delo poteka v skladu s 
terminskim planom. Poudari, da je potrebna II. faza prenove šole zaradi pridobitve 
specialnih učilnic in potrebe po kvalitetnem pouku.  
Ravnateljica pohvali sodelovanje z MOL pri organizaciji selitve učencev na drugi dve 
lokaciji (avtobusni prevoz, dodelitev spremljevalcev). Zahvali se Spar-u za možnost 
kratkotrajnega parkiranja za oddajo otroka v šolo. Pohvali tudi vse zaposlene za 
dodatna dela ob selitvi in zagotavljanju varnostnih ukrepov. 
 
sklep št. 3:  
Člani sveta šole so soglasno potrdili Letni delovni načrt Osnovne šole Vrhovci za 
šolsko leto 2020/2021. 
 
 
K točki 5: Cena šolske prehrane in uporabnina šolskih prostorov 
Ga. ravnateljica je predlagala, da cena prehrane in uporabnine šolskih prostorov 
ostaneta nespremenjeni. Člani so se z njenim predlogom strinjali.  
V lanskem šolskem letu nam je revizija naložila, da je potrebno narediti kalkulacijo 
cene šolskega kosila. Izračun cene kosila smo pripravili na podlagi internih sodil in 
izkušenj preteklih let ter načina vira financiranja določenih stroškov. Za pomoč 
izračuna cene in enotnih sodil smo zaprosili tudi MOL. V tem šolskem letu bo 
izvedeno javno naročilo živil. 
 
 
 
 



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, 

− izguba kartice in traka: 7,00 EUR, 

− cena malice zaposleni: 0,87 EUR, 

− cena kosila zaposleni: 3,67 EUR, 

− cena kosila – zunanje: 4,12 EUR, 

− uporabnina velike telovadnice (60 min): 30,00 EUR, 

− uporabnina male telovadnice (60 min): 20,00 EUR, 

− uporabnina učilnice (45 min): 10,00 EUR: 

− uporabnina učilnice – mala (45 min): 5,00 EUR, 

− stroški 2. in 3. opomina: 4,00 EUR. 
 

 
K točki 6: Potrditev nadomestnih članov pritožbene komisije 
Ravnateljica pove, da je potrebno nadomestiti dva člana pritožbene komisije. Na seji 
učiteljskega zbora so soglasno predlagali Natašo Golec in Darjo Skopec za 
nadomestni članici pritožbene komisije. 
 
sklep št. 5:  
Člani sveta so soglasno potrdili nadomestni članici pritožbene komisije. 
 
 
K točki 7: Mnenja, pobude, predlogi 
Članico sveta je zanimalo ali je šola dobila kakšno informacijo v zvezi z njeno pobudo 
glede prestavitve spomenika ob igrišču šole. Ravnateljica pove, da šola o tem nima 
nobene informacije.  Predsednik sveta staršev je poročal o problematiki parkiranja, ki 
je bila obravnavana na seji sveta staršev.  
 
Ravnateljica je povedala, da so bile izvedene volitve predstavnikov delavcev v svet 
šole. Izvoljeni člani zaposlenih za nov mandat v svet šole so: Jerneja Šorli, Natka 
Stoimenovska, Bernarda Frass, Bojan Lipovec in Nataša Golec. Volitve so bile 
izvedene tudi na seji sveta staršev. Člani so: Gregor Grmek, Romana Čepon in 
Primož Može. Miha Grohar, Tanja Ploj in Mojca Sojer pa so predstavnik s strani 
MOL. 
 
Ob izteku mandata dosedanjemu svetu šole, se je ravnateljica zahvalila vsem članom 
za korektno in zaupanja vredno sodelovanje, podporo pri vodenju šole in izpeljavi 
vzgojno-izobraževalnega dela. 
 
Predsednica sveta šole se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in ravnateljici 
zaželela uspešno delo tudi v prihodnjem mandatu. Sejo je zaključila ob 17.10. 
 
Zapisala: Predsednica sveta šole: 
Tatjanca Kepa Tina Golias Harle 
 


