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OSNUTEK ZAPISNIKA 14. seje (mandat 2008 – 2012) 
Sveta šole OŠ Vrhovci, 

ki je bila v zbornici OŠ Vrhovci 9. 6. 2010, ob 16.00. 
 

 
Prisotni:  Marija Horvat, Marko Fatur, Kristina Umek Jenko, Lidija Kajin,  Renata 
Kreissler,  Tatjana Selan, Nevenka Krašovec. 
 
Opravi čeno odsotna: Saša Obran. 
 
Službeno odsotni:  Jana Suhadolc, Vesna Rozman 
 
Vabljena:  v. d. ravnateljice Marjanca Vampelj.  
 
 
Predsednica sveta šole Tatjana Selan je pozdravila vse prisotne in se jim zahvalila 
za udeležbo. Ugotovila je sklepčnost in predlagala naslednji dnevni red: 
 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. korespondenčne  in 6. izredne seje sveta šole 
2. Poročilo v. d. ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda (priloga) 
3. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta 
4. Obravnava in potrditev diferenciacije za šol. leto 2010/11 (priloga) 
5. Obravnava in potrditev Pravil šolskega reda OŠ Vrhovci (priloga) 
6. Preklic Pravilnika o oddaji javnih naročil male vrednosti v OŠ Vrhovci  
7. Obravnava in potrditev Pravil šolske prehrane 
8. Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja 
9. Razno 

 
K točki 1: 
Na seji je bilo ugotovljeno, da še ni bil potrjen zapisnik 5. izredne seje, zato so člani 
sprejeli  
 
sklep št. 1: 
Spremeni se dnevni red seje, in sicer 1. točka: Pregled in potrditev zapisnikov 5. 
izredne, 5. korespondenčne in 6. izredne seje sveta šole. 
 
Predsednica je prisotne pozvala k razpravi.  
 
Sklep št. 2: 
Zapisnik 5. korespondenčne seje so člani sveta šole z dvigom rok soglasno potrdili. 
 
Sklep št. 3:  

� 01 423 03 70 
�  01 423 03 80 
e-naslov:  o-vrhovci.lj@guest.arnes.si 
spletna stran:  www.os-vrhovci.si 
TRR: 01261-6030665280 
ID št. za DDV: SI34317627  
 

Osnovna šola Vrhovci  
Cesta na Bokalce 1 
1000 Ljubljana 
 
Datum: 21. 9. 2010 
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Zapisnik 5. izredne seje sveta šole se potrdi s popravkom, in sicer pod 1. točko 
dnevnega reda, ki se pravilno glasi: Poslušanje zvočnega posnetka 13. seje sveta 
šole. 
 
Sklep št. 4: 
Zapisnik 6. izredne seje so člani sveta šole soglasno potrdili. 
 
 
K točki 2: 
Člani sveta šole so poročilo v. d. ravnateljice prejeli po pošti. Ga. Vampelj je člane 
seznanila, da smo dobili iz RIC obvestilo o rezultatih NPZ v 9. razredu. Izrazila je 
zadovoljstvo, da so naši učenci pri vseh predmetih presegli republiško povprečje:  
 
predmet republiško povprečje v % povprečje OŠ Vrhovci v % 
slovenščina 51,11 64,80 
matematika 50,50 51,06 
likovna vzgoja 61,51 63,71 

 
G. Faturja je zanimalo ali je izdelana primerjava za NPZ tudi za 6. razrede. Glede na 
to, da so v NPZ tudi vprašanja iz snovi, ki jo še niso obdelali, g. Fatur pričakuje, da 
bomo iz šole poslali dopis na RIC. Pričakuje tudi, da bomo na šoli opravili analizo 
NPZ na ravni šole, analizo Kengurujčka, ki bi bil pokazatelj za učitelje matematike. 
 
Za učence 9. razredov je bila 8. 6. 2010 zaključna konferenca. Vsi učenci so uspešno 
zaključili šolanje. 16 učencev je bilo zelo uspešnih.  
 
V. d. ravnateljice je prisotne seznanila, da so starši korespondenčno potrdili cene 
učbenikov in delovnih zvezkov. Ga. Kajin je pripomnila, da so bili člani sveta staršev 
začudeni nad potrjevanjem učbenikov in delovnih zvezkov. Menila je, da je to 
vseslovenski problem. Na ceno učbenikov starši nimajo vpliva, vplivajo lahko le na to, 
da se delovni zvezki, ki jih učenci pri pouku ne uporabljajo, črtajo iz seznama. 
 
G. Fatur je pripomnil, da imajo učenci pri naravoslovju v 6. razredu delovni zvezek 
izpolnjen le 20 %. Zanimalo ga je ali je tudi iz učbenika predelano le 20 % snovi 
Menil je, da mora strokovni aktiv preveriti uporabo delovnega zvezka in da je naloga 
šole, da preveri, katera snov je bila predelana iz učbenika in koliko delovnega zvezka 
je izpolnjenega. 
 
Ga. Vampelj je pojasnila, da je pri naravoslovju v 6. razredu opravila hospitacije in da 
je učiteljica vedno uporabila tudi delovni zvezek. Za prihodnje šol. leto pa delovnega 
zvezka ne bodo več uporabljali. 
 
Po krajši razpravi so člani sveta šole sprejeli  
 
sklep št. 5:  
V. d. ravnateljice poda poročilo o predelani snovi pri naravoslovju. 
 
Glede spremembe vhoda v šolo sledimo priporočilom MOL – razširili bomo dovoz 
pred veliko telovadnico (za obračanje kombija), premaknili smo smetnjake, postavili 
bomo prometno signalizacijo  Upamo, da bo do začetka novega šolskega leta vse 
pripravljeno za varen prihod učencev . 
 
K točki 3: 
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Ga. Kajin  je izpostavila varno šolsko pot na Cesti na Bokalce od semaforja do 
mosta, saj ni nobenega prehoda za pešce (zebre). Ga. Horvat je predlagala, naj šola 
pošlje dopis na ČS Rožnik. 
 
 
sklep št. 6: 
Šola pošlje pobudo za prehode za pešce na ČS skupnost Rožnik in MOL-Svet za 
preventivo v cestnem prometu. 
 
Go. Jenko je zanimalo, kako je z elektronsko redovalnico. Ga. Vampelj je pojasnila, 
da elektronsko redovalnico omogoča program Lopolis, ni pa seznanjena s 
postopkom in ceno. Vprašanje elektronske redovalnice bo izpostavila na jesenski 
konferenci. 
 
Go. Kajin je zanimal najem telovadnice za člane RK. V. d. ravnateljice je pojasnila, 
da je predsednici ponudila zamenjavo za soboto, vendar jim termin ni ustrezal. 
Zasedenost oz. prosti termini bodo znani v sredini septembra. 
 
G. Faturja je zanimalo kako je z dramskim krožkom v prihodnjem šolskem letu. Ga. 
Vampelj je povedala, da si prizadevamo, da bo ta krožek zaživel z minimalnimi 
stroški. 
 
K točki 4: 
O diferenciaciji smo se pogovarjali že na zadnji seji sveta šole. Potrditi bi jo bilo 
potrebno že do konca maja. V. d. ravnateljice je prisotne seznanila, da so jo člani 
sveta staršev in učiteljski zbor že potrdili. Povedala je, da je pri nivojskem pouku 
motivacija učencem padala, v heterogenih učnih skupinah pa so učenci motivirani. 
 
Sklep št. 7:  
Za šolsko leto 2010/11 se potrdi oblika diferenciacije v 8. in 9. razredu – heterogene 
učne skupine. 
 
K točki 5:  
S pravili šolskega reda OŠ Vrhovci nas je seznanila ga. Vampelj. Predstavila nam je 
bistvene spremembe: 

- Zamenjali smo vrstni red; 
- Nastal je kodeks »sem vrhovški šolar« v obliki knjižnega kazala in plakatov v 

učilnicah; 
- Oblikovali smo pohvale in priznanja, s katerimi spodbujamo pripadnost šoli; 
- Poenostavili smo kršitve, spremenili vrstni red in tako zagotovili preglednost. 

Za učitelje smo pripravili interna navodila za ravnanje v zvezi s kršitvami na 4 
področjih:  
- Domače naloge,  
- Medsebojni odnosi, 
- Neopravičena odsotnost, 
- Sodelovanje pri pouku. 

O spremembah šolskega reda bodo starši seznanjeni na 1. Roditeljskem sestanku. 
Na podlagi razprave o Pravilih šolskega reda so člani sveta šole sprejeli 
 
Sklep št. 8:  
Pravila šolskega reda za učence OŠ Vrhovci se potrdijo. 
 
K točki 6: 
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Člani sveta šole so bili že predhodno seznanjeni s spremembo zakonodaje pri 
javnem naročanju (priloga k vabilu). Prisotni so se s predlogom v. d. ravnateljice 
strinjali in sprejeli  
 
Sklep št. 9: 
Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti OŠ Vrhovci se prekliče. 
 
K točki 7: 
Ga. Vampelj je prisotnim povedala, da zakon o šolski prehrani prične veljati 15. 6. 
2010. Šola mora sprejeti pravila, ki jih mora svet šole do 23. 8. 2010 potrditi. Pravila 
so napisana v skladu z zakonom. Prisotne je seznanila, da to pomeni za šolo veliko 
dela, novo programsko opremo … 
 
Po krajši razpravi so člani sveta šole sprejeli  
 
sklep št. 10: 
Pravila šolske prehrane OŠ Vrhovci se potrdijo. Pravila pričnejo veljati 15. 6. 2010. 
 
K točki 8: 
Ga. Selan je povedala, da moramo zaključiti postopek imenovanja ravnatelja OŠ 
Vrhovci, in sicer z izbiro ravnatelja. Poslovna sekretarka je članom sveta šole 
pripravila vzorec sklepa o izbiri (priloga), ki so ga člani sveta šole predhodno prejeli 
po pošti. Ga. Selan je prisotnim prebrala soglasje Ministrstva za šolstvo k imenovanju 
ge. Vampelj za ravnateljico OŠ Vrhovci. Člani sveta šole so predlagali, da se na 
sklepu o izbiri popravi: 
Vročiti: 

– imenovanemu ravnatelju oz. ravnateljici 
 
V vednost: 

– Ministrstvu za šolstvo in šport 
– lokalni skupnosti 
– arhivu zavoda 

 
Sklep št. 11: 
Člani sveta šole so potrdili sklep o imenovanju ge. Marjance Vampelj za ravnateljico 
OŠ Vrhovci. O imenovanju se obvesti vse kandidate, ki so se prijavili na razpis, MOL 
in Ministrstvo za šolstvo in šport. Z go. Vampelj se sklene pogodba o zaposlitvi za  5 
let. 
 
G. Fatur je povedal, da so starši z zadovoljstvom sprejeli spremembe na šoli. 
Posredoval je željo staršev, da bi g. Lipovec ostal pomočnik ravnateljice. Pridružila 
se mu je tudi ga. Kajin. Ga. Horvat je pripomnila, da je ga. Vampelj odgovorna za 
vodenje šole in da vedno ne more ustreči vsem željam. Je pa zelo pomembno, da so 
ljudje, ki delajo skupaj, usklajeni. 
 
Ga. Vampelj se je članom sveta šole zahvalila za izbiro. Izrazila je željo, da se jeseni 
srečamo na neformalnem srečanju. Člani sveta šole so se z njenim predlogom 
strinjali. 
 
Tudi ga. Selan je izrazila zadovoljstvo, da smo zaključili s postopkom imenovanja 
ravnatelja. Prisotnim se je zahvalila za sodelovanje in sejo ob 17.40 zaključila. 
 
Zapisala poslovna sekretarka    Predsednica sveta OŠ Vrhovci 
      Nevenka Krašovec      Tatjana Selan 


