
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2012/13,  

20. 2. 2013 ob 17. uri v učilnici zgodovine 
 

 
Prisotni člani sveta staršev: Jurij Korenc, Vanja Krmelj, Metoda Hrovat Pirnat, Tomaž 
Novak,  Franci Hočevar, Miran Baler, Goran Radovanović, Alenka Luzar, Murisa 
Kosmač, Marjanca Šeblaj (za Andreja Ogulin Iskra), Jožica Ozimek Berčon, Tatjana 
Vrbošek, Tomaž Košir, Maja Lajevec, ravnateljica Marjanca Vampelj. 
 
 
Opravičili so se: Aleksandra Kutin, Alenka Zadnikar, Sonja Peklenik, Blaž Pustovrh, 
Brane Arh, Miha Skušek. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje  
2. Obravnava osnutka Poslovnika sveta staršev Osnovne šole Vrhovci-priloga 
3. Obravnava osnutka Pravil šolske prehrane Osnovne šole Vrhovci-priloga 
4. Realizacija Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci  ob koncu 1. ocenjevalnega 

obdobja v šol.  letu 2012/13 (ravnateljica) 
5. Poročilo o delu šolskega sklada (ga. Luzar)-priloga 
6. Predlog  novih članov UO šolskega sklada  
7. Poročilo o delu ZASSS (g. Baler) 
8. Predlogi in pobude staršev 
9. Razno 
 
 
Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet.  
 
 
K točki 1:  
Na zapisnik prve seje sveta staršev ni bilo pripomb. 
 

 sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 1. seje sveta staršev v šol. letu 2012/13. 
 
 
K točki 2:  
Ravnateljica je pojasnila, da je potrebno Poslovnik Sveta staršev posodobiti zaradi 
zahtev zakonodaje. Poleg tega bi v novem Poslovniku vpeljali možnost namestnika 
predstavnika rezreda. 
 sklep št. 2: V poslovniku se določi, da je rok za pošiljanje obvestil o sklicu seje  in 

gradiva od 5 do 8 dni. Poslovnik se soglasno potrdi. 
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K točki 3: 
Na seji, kot tudi že pred sejo po elektronski pošti, je potekala daljša razprava o 
osnutku Pravilnika šolske prehrane. Soglasno sta bila sprejeta naslednja dva sklepa:   
 sklep št. 3: Rok za odjavo posameznega obroka šolske prehrane je najkasneje 

do 8. ure zjutraj istega dne. 
 sklep št. 4: Manjša skupina članov sveta skupaj z ravnateljico pripravi novo 

verzijo osnutka Pravil šolske prehrane. Popravljeno verzijo se posreduje vsem 
članom sveta staršev v pregled in potrditev po elektronski pošti.   

 
 
K točki 4: 
 sklep št. 5: Vmesno poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta se soglasno 

potrdi. 
 
 
K točki 5: 
Poročilo o delu šolskega sklada je podala ga. Luzar.  
 
K točki 6:  
Člani sveta staršev so za naslednje mandatno obdobje za člane UO šolskega sklada 
predlagali Braneta Arha, Alenko Luzar, Marinko Grandljič in Tomaža Novaka. Brane 
Arh še ni podal soglasja za imenovanje.  
 sklep št. 6: Na korespondenčni seji bomo sprejeli sklep o imenovanju novih 

članov UO šolskega sklada. 
 
 
K točki 7:  
Po predstavitvi delovanja ZASSS in krajši razpravi je soglasno sprejet naslednji 
sklep: 
 sklep št. 7: Šolskim delavcem in ravnateljici velja pohvala s strani staršev za hitro 

in uspešno reševanje problemov nasilja in konfliktov v šoli ter za vnos pozitivne 
energije v komunikaciji med šolo ter starši in učenci.  

 
K točkama 8 in 9: 
Ti dve točki sta bili obravnavani skupaj. Obravnavani so bili naslednji predlogi in 
pobude: 
 Šola pripravi in objavi cenik različnih dejavnosti in taborov ob začetku šolskega 

leta.  
 Šola da pobudo na pristojne organe, da se sneg v okolici šole očisti prioritetno. 
 Pohvala kuharju za izboljšanje šolske prehrane. 
 Predlagana je bila uvedba Zlate knjige najboljših učencev. 
 Potrebno je urediti zaščito prehoda za pešče na Cesti na Bokalce v bližini šole. 

Zaradi klanca imajo avtomobili, ki prihajajo z Brda večjo hitrost. Vozniki, ki peljejo 
proti Brdu, pa pospešijo že pred prehodom misleč, da so zapustili šolsko 
območje. 

 
 
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 19.20. 
 
 
 
Zapisal:                                                 Predsednik sveta staršev 
Tomaž Košir                 Miran Baler 
         
 
 
 


