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ZAPISNIK 1. seje – ustanovna  
Sveta Osnovne šole Vrhovci mandat 2020 – 2024,  

ki je potekala preko videokonference v četrtek, 12. 11. 2020 ob 15. uri. 
 

 
Prisotni: Čepon Romana, Frass Bernarda, Grmek Gregor, Grohar Miha, Lipovec 
Bojan, Može Primož, Ploj Tanja, Sojar Mojca, Stoimenovska Natka, Šorli Jerneja in 
ravnateljica Marjanca Vampelj. 
 
Opravičeno odsotna: Nataša Golec in sindikalna zaupnica Urška Colnar.  
 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Predstavitev članov sveta šole 
2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta Osnovne šole Vrhovci  
3. Pregled Poslovnika sveta šole  
4. Potrditev zapisnika 12. seje (mandat 2016 – 2020)  
5. Obravnava Pravil šolske prehrane OŠ Vrhovci  
6. Razno 

 
Člani sveta šole so vabilo prejeli po elektronski pošti. Člani so se s predlogom 
dnevnega reda strinjali. 
 
 
K točki 1: Predstavitev članov sveta šole 
Ga. ravnateljica je pozdravila vse prisotne. Pojasnila je pristojnosti sveta zavoda in 
povedala, da se običajno sestane trikrat v šolskem letu. Člane je seznanila, da je 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 ga. Mojci Sojar, ki se je zahvalila za zaupanje in prevzela vodenje 
seje. Sledila je predstavitev članov. Manjkajočo članico je predstavila go. ravnateljica. 
 
 
K točki 2: Izvolitev predsednika in namestnika Sveta Osnovne šole Vrhovci  
Ga. Sojar 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 Bernardo Frass, ki je z izvolitvijo soglašala, za 
namestnico pa Natašo Golec, ki je svoje strinjanje podala v času seje preko telefona. 
 
Sklep št. 1: Predsednica Sveta Osnovne šole Vrhovci v mandatu 2020 – 2024 je 
Bernarda Frass, njena namestnica pa Nataša Golec. 
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K točki 3: Pregled Poslovnika sveta šole  
Ravnateljica in člani sveta šole so pregledali Poslovnik sveta šole.  
 
 
K točki 4: Potrditev zapisnika 12. seje (mandat 2016 – 2020)  
Na zapisnik 12. seje sveta šole pripomb ni bilo. 
 
Sklep št. 2: 
Zapisnik 12. seje sveta šole v mandatu 2016 – 2020 se potrdi. 
 
 
K točki 5: Obravnava Pravil šolske prehrane OŠ Vrhovci  
Pravila šolskega reda OŠ Vrhovci so člani prejeli po elektronski pošti. Ravnateljica je 
pojasnila spremembe pravil.  Člani so po krajši razpravi dokument potrdili. 
 
Sklep št. 3. 
Na podlagi obravnave in predlaganih sprememb se potrdijo Pravila šolskega reda 
Osnovne šole Vrhovci. 
 
 
K točki 6: Razno 
Pod točko razno ni bilo pripomb in vprašanj. Ravnateljica je povedala, da se na šoli 
pripravlja topli obrok za 37 učencev in 3 dijake. Predsednica sveta šole je pohvalila 
delo ravnateljice v času gradnje in poudari, da je na voljo 24 ur na dan. Tudi 
predstavnika sveta staršev pohvalita delo učiteljev v času izobraževanja na daljavo. 
Predstavnika učiteljev se zahvalita za pohvale in povesta, da je ocenjevanje na 
daljavo zahtevno. 
 
 
Predsednica sveta šole se je članom zahvalila za udeležbo in sodelovanje in sejo ob 
16.10 zaključila. 
 
 
 
 
Zapisala: Predsednica sveta šole: 
Tatjanca Kepa Bernarda Frass 
 
 
 


