
 
 

 

 

 
 

ZAPISNIK 8. seje 
Sveta Osnovne šole Vrhovci v mandatu 2016 – 2020, 

ki je bila, v torek, 13. 06. 2019, ob 16.00,v zbornici šole. 
 
 

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

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje sveta zavoda - priloga 
2. Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda  
3. Pregled in potrditev Vzgojnega načrta OŠ Vrhovci - priloga 
4. Nadstandardni program za šolsko leto 2019/2020 - priloga 
5. Mnenja, pobude, predlogi 

 
 
K točki 1: 
Na zapisnik 4. dopisne seje sveta zavoda ni bilo pripomb.  
 
Sklep št. 1: 
Zapisnik 4. dopisne seje sveta zavoda se potrdi. 
 
 
K točki 2: 
Ga. ravnateljica je podala poročilo o tekočem poslovanju šole. Povedala je, da se 
uspešno zaključuje šolsko leto, izvedena je bila valeta v Festivalni dvorani, pove, da 
je bil že roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev. Trenutno je vpisanih 90 
učencev, ki bodo razporejeni v štiri oddelke. Nova učilnica bo v mali telovadnici, kar 
je optimalna rešitev trenutne prostorske stiske.  
Nadalje opiše aktivnosti z MOL, glede razširitve šole. Šola ima zagotovljena sredstva 
za izdelavo projektne dokumentacije. S strani MOL imamo sklep o  imenovanju 
komisije za potrditev investicijske dokumentacije – pridobitev novih učilnic. 
Na seji sveta staršev so bile obravnavane iste vsebine. Potrjena je bila skupna 
nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred za 
šolsko leto 2019/2020.  
Ravnateljica je pohvalila člane upravnega odbora šolskega sklada, ker so naklonjeni 
tako pomoči socialno šibkim, kot promociji šole. Ravnateljica se je tudi zahvalila 
članom za zaupanje. 
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Pohvalila je tudi starše, ker so vestni plačniki. Na šoli večjih vzgojnih težav ni bilo. 
Opažamo, da na popoldanskih urah v mesecu juniju pogosto starši izsiljujejo ocene, 
zato je učiteljski zbor predlagal ukinitev junijskih popoldanskih govorilnih ur. Pove, da 
so bili nekateri starši letos zelo krivično neprizanesljivi do učiteljev in do same 
ravnateljice.  
 
 
K točki 3: 
Na osnutek Vzgojnega načrta OŠ Vrhovci ni bilo pripomb. 
 
sklep št. 2:  
Člani sveta šole so soglasno potrdili Vzgojni načrta OŠ Vrhovci. 
 
 
K točki 4: 
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila z nadstandardnim programom za šolsko leto 
2019/2020. 
 
sklep št. 3: 
Potrdi se nadstandardni program za šolsko leto 2019/2020. 
 
 
K točki 5: 
Mnenj, predlogov in pobud nismo prejeli. 
 
 
Namestnica predsednice sveta šole se je članom zahvalila za sodelovanje in sejo ob 
16.40 zaključila. 
 
 
 
Zapisala:                                                    Namestnica predsednice sveta OŠ Vrhovci: 

Tatjanca Kepa                                    Nina Cvek Bijelič    

                                                                          

 
 
 
 
 


