
 
 
 
 
 
 

Zapisnik 4. seje Sveta Osnovne šole Vrhovci  
v mandatu 2016–2020, 

ki je bila, v četrtek, 28. 9. 2017, ob 16.00, 
v zbornici šole. 

 
Prisotni: mag. Melita Zorec, Romana Čepon, Metoda Hrovat Pirnat, Nina Cvek Bijelič, 
Primož Hladnik, Jerneja Šorli, Natka Stoimenovska, ravnateljica Marjanca Vampelj. 
 
Opravičili so se: Matejka Derganc, Mojca Sojar, Miran Baler in Tina Golias Harle.  
 
Člani sveta šole so vabilo in gradivo prejeli po elektronski pošti.  
 
Zaradi bolniške odsotnosti Tine Golias Harle, je vodenje seje prevzela njena 
namestnica Nina Cvek Bijelič. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. 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 2016/2017 
4. Obravnava in potrditev osnutka Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za 

šolsko leto 2017/2018 
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 3. seje nismo prejeli, zato so člani sveta šole soglasno 
potrdili zapisnik. 
 
sklep št. 1: 
Zapisnik 3. seje sveta šole se potrdi. 
 
 
K točki 2: 
Ga. ravnateljica je podala kratko poročilo o tekočem poslovanju zavoda. Povedala je, 
da imamo na šoli 24 oddelkov, kar je največ, kar lahko šola sprejme. Izrazila je skrb, 
če bodo drugo leto tudi 3 oddelki prvega razreda, saj šola zaradi prostorske stiske že 
poka po šivih.   
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Go. Zorec je zanimalo, če bi bila mogoča izvedba pouka tudi v popoldanski izmeni. 
Ga. ravnateljica je pojasnila, da zelo težko, saj so učilnice na razredni stopnji zaradi 
podaljšanega bivanja zasedene do 16.30. 
 
V letošnjem šolskem letu smo že izvedli letno šolo v naravi v Pacugu in nekaj dni 
dejavnosti.   
 
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila, da smo preplastili igrišče in da imamo težave 
zaradi vremena. Jedilnico smo opremili z zvočno izolacijo. V letošnjem šolskem letu 
smo spremenili hišni red, z njim seznanili učiteljski zbor, svet staršev in svet šole, ki 
nanj niso imeli pripomb. Izvedli smo ŠVN in nekaj dni dejavnosti. Spremenili smo tudi 
ura pričetka pouka, ukinili rekreativni odmor in ob tem naleteli na nekaj težav, ki jih 
rešujemo sproti. 
 
 
K točki 3:  
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila z nekaj popravki v Poročilu o realizaciji letnega 
delovnega načrta. Povedala je, da je lansko leto šolo zapustila generacija zelo 
uspešnih učencev. Po krajši razpravi so člani sveta šole sprejeli 
 
sklep št. 2: 
Poročilo o uresničevanju LDN za šol. leto 2016/17 se soglasno potrdi.  
  
 
K točki 4: 
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila z letnim delovnim načrtom za šol. leto 
2017/2018. Povedala je, da smo na prošnjo CŠOD prestavili ekskurzijo za osmošolce 
v Koper in Trst iz 21. 12. 2017 na 17. 1. 2018 in spremembo stroškov ND za 5. 
razred. Stroški bodo od 3 do 5 EUR. 
 
sklep št. 3:  
Člani sveta šole so soglasno potrdili Letni delovni načrt OŠ Vrhovci za šolsko leto 
2017/2018. 
 
 
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. 
 
 
K točki 6: 
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila, da bomo v prihodnjem letu praznovali 60. 
letnico šole. Ta jubilej bomo predvidoma obeležili v aprilu ali maju 2018. 



Člani sveta šole niso imeli predlogov in pripomb, zato se je ga. Cvek Bijelič prisotnim 
zahvalila za sodelovanje in sejo ob 16.40 zaključila. 
 
 
 
Zapisala tajnica VIZ VI      Namestnica predsednice 
Nevenka Krašovec         sveta šole 
                                                                                                     Nina Cvek Bijelič  
 
 
 
 


