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ZAPISNIK 1. (ustanovne) seje
Sveta Osnovne šole Vrhovci v mandatu
2016–2020,
ki je bila v zbornici OŠ Vrhovci 17. 10. 2016, ob 16.00.
Prisotni: Matejka Derganc, Romana Čepon, Metoda Hrovat Pirnat, Nina Cvek Bijelič,
Tina Golias Harle, Natka Stoimenovska, Jerneja Šorli in ravnateljica Marjanca
Vampelj.
Pisno so se opravičili Mojca Sojar in mag. Melita Zorec in Miran Baler, ustno pa
Primož Hladnik in sindikalna zaupnica Darja Skopec.
Člani so vabilo prejeli po elektronski pošti. S predlogom dnevnega reda so se
strinjali.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Predstavitev članov sveta šole
Izvolitev predsednika in namestnika Sveta Osnovne šole Vrhovci
Potrditev zapisnika 15. seje (mandat 2012-2016)
Razno

K točki 1:
Ga. ravnateljica je pozdravila vse prisotne. Obrazložila je pristojnosti sveta zavoda in
povedala, da se običajno sestane trikrat v šolskem letu. Člane je seznanila, da v
skladu z Aktom o ustanovitvi 1. sejo sveta šole v novem mandatu skliče ravnateljica,
do izvolitve predsednika pa jo vodi najstarejši član sveta. Ugotovljeno je bilo, da ta
funkcija pripada ge. Derganc, ki se je zahvalila za zaupanje in prevzela vodenje seje.
Ugotovila je sklepčnost. Člani so se predstavili. Manjkajoče člane je predstavila ga.
ravnateljica.
K točki 2:
Ga. Derganc je povedala, da je bilo delo članov v preteklem mandatu sveta šole
dobro. Menila je, da je prav, da je predsednik iz sredine zaposlenih. Po krajši
razpravi so člani za predsednico soglasno izvolili Tino Golias Harle, za namestnico
pa Nino Cvek Bijelič, ki sta soglašali z izvolitvijo.
Sklep št. 1: Predsednica Sveta OŠ Vrhovci v mandatu 2016 do 2020 je Tina Golias
Harle, njena namestnica pa Nina Cvek Bijelič.
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K točki 3:
Na zapisnik 15. seje sveta šole pisnih pripomb nismo prejeli, zato so člani sveta šole
sprejeli
sklep št. 2: Zapisnik 15. redne seje sveta šole v mandatu 2012 do 2016 se potrdi.
Ga. ravnateljica je prisotne vprašala glede ure sklica sej in pošiljanju gradiva. Po
krajši razpravi so člani soglašali, da se v bodoče seje sveta šole skličejo ob 16. uri,
gradivo se pošilja po elektronski pošti, če pa kdo želi, sporoči in ga gradivo čaka na
seji.
Sklep št. 3: Seje sveta šole se v prihodnje skličejo ob 16.00.
Sejo smo zaključili ob 16.30.

Zapisala poslovna sekretarka
Nevenka Krašovec

Predsednica sveta OŠ Vrhovci
Tina Golias Harle
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