
  

 

 

 

 

 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci  

v šolskem letu 2019/2020, ki je bila v sredo, 26. 2. 2020 ob 17. uri  

v učilnici zgodovine, zaključek ob 18.40. 
 

 

Prisotni: Maja Lavrač, Luka Pance, Anja Egelič, Iztok Šori, Gregor Grmek, Nina Ilič, Mojca 
Bizjan, Tatjana Baloh Leban, Primož Može, Gregor Ucman, Matjaž Horvat, Tina Setnikar, 
Leonida Kraševec, Peter Egelič, Klemen Košir, Melita Trček, Matej Marinč, Elizabeta 
Gruden, Ksenija Sever Žižek, Karin Petrina, Irena Avbelj, Špela Mazovec, Vesna Sedmak 
Lojk. 
 
Odsotni: Alenka Veler, Primož Cencelj, Romana Čepon, Laura Praprotnik. 
 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje sveta staršev 

2. Realizacija LDN ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja 

3. Poročilo o delu šolskega sklada 

4. Informacija o reševanju prostorske stiske 

5. Predlogi, pobude in vprašanja članov 

 

 

K točki 1: Potrditev zapisnika 1. dopisne seje sveta staršev 

Na zapisnik 1. dopisne seje ni bilo pripomb, zato člani sprejmejo sklep št. 1.  

 

Sklep št. 1:  
Zapisnik 1. dopisne seje se potrdi. 

 

 

K točki 2: Realizacija LDN ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja 

Na realizacijo Letnega delovnega načrta ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja ni bilo 

pripomb. 

 

 

K točki 3: Poročilo o delu šolskega sklada 

Predsednica UO šolskega sklada ga. Leonida Kraševec pove, da so člani UO šolskega 

sklada soglasno podprli oz. odobrili dve prošnji za subvencijo in sicer za ekskurzijo v Rim 

in Vatikan ter subvencijo zimske šole v naravi za 7 učencev. Trenutno stanje v bilanci 

šolskega sklada na dan 23.1.2020 znaša 5.974,18 EUR. V mesecu januarju in februarju se 

pričakuje priliv sredstev v šolski sklad, izdane bodo druge položnice za šolski sklad. 
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Ga. ravnateljica pove, da podjetje Dinos, d.o.o. ne odkupuje več starega papirja, podjetje 

Surovina, d.o.o. pa po zelo nizki ceni, in sicer 1 tona papirja = 40 EUR; smiselnost akcije 

zbiranja starega papirja se zaradi razmer vnaprej odpove. Prav tako se prekine tudi akcija 

zbiranja zamaškov, ker podjetje Surovina odkupuje le v tonah. 

 

 

K točki 4: Informacija o reševanju prostorske stiske 

Ga. ravnateljica pove, da je bila na sestanku z županom MOL-a, dne, 18.2.2020. 

Predstavljena je bila prostorska rešitev za OŠ Vrhovci. Župan je podprl gradnjo in širitev 

šole. Dograditev učilnic naj bi se pričela v mesecu maju 2020, dela naj bi bila končana do 

predvidoma začetka novega šolskega leta (glavni vhod v OŠ Vrhovci se bo predelal in tako 

ločil razredno in predmetno stopnjo, tribuna se poruši, pridobijo se štiri novi učilnici; to bi 

bila 1. faza del). 

Druga faza bi preuredila notranji atrij šole, porušitev malih učilnic in dela nad njimi ter del, 

kjer so upravni prostori. Na tem mestu bi se zgradili dve nadstropji, kjer bi pridobili učilnice 

in prostore za upravo. Prav tako je možnost dodatne nadgradnje. Druga faza je v planu 

naslednje šolsko leto. 

Na sestanku je bilo povedano, da se naj bi v prihodnosti gradila nova šola na Brdu, za 

trgovino Hofer (gradnja novih stanovanj na Brdu, posledično večji vpis otrok v šolo). 

Šola je v preveritvi za energetsko prenovo. 

 

 

K točki 5: Predlogi, pobude in vprašanja članov 

− Predstavniki oddelkov izrazijo skrb, ukrepe in preventivo pred novim korona 

virusom. Ravnateljica pove, da je šola dobila okrožnico iz Ministrstva za šolstvo in 

Načrt za preprečevanje okužbe s korona virusom, ki je objavljen na spletni strani 

šole. Podoben ukrep je šola izvedla tudi leta 2009, ko je šlo za pandemsko gripo. V 

razredih so nameščeni plakati kako ravnati ob kašlju in pravila higiene umivanja rok. 

Učitelji so otroke o tem poučili in jih seznanili z rednim umivanjem rok. Prostori se 

redno zračijo in razkužujejo. Ravnateljica pove, da bo šola dodatno obvestila starše 

v vseh oddelkih na šoli o ustreznih ukrepih preko eAsistenta in zaprosi starše za 

sporočanje vzroka odsotnosti otrok. Trenutno so sistematski pregledi v ZD Vič 

odpovedani do nadaljnjega. Prestavi se tudi ekskurzija v Rim in Vatikan, ki je bila 

sprva načrtovana za mesec marec. Predvidoma bo ekskurzija v mesecu maju. 

Hišnik bo preveril vse pipe, da bo povsod tekla topla voda. Ravnateljica pove tudi, 

da bo šola sledila vsem navodilom odgovornih institucij. Ravnateljica pove, da je 

bila šola v času zimskih počitnic prečiščena, razkužena in prezračena. 

− V šoli se uporablja ekološki leseni pribor, ki ga je možno reciklirati, je razgradljiv in 

ne obremenjuje okolja. Jogurti so pri malicah pakiranih v velikih embalažah. 

− Cena lanskega bivanja v zimski šoli v naravi je znašala 243,63 EUR, letos pa nekaj 

več, 260 EUR. Ravnateljica je predstavila celotno kalkulacijo izračuna šole v naravi 

ter pripravila primerjavo cene. Pove, da je notranja revizija pregledala obračun 

stroškov na položnicah izdane staršem in, da ni bilo ugotovljene nobene napake. 

− Predstavnik 1. a pove, da imajo težave z vonjavami ,ki se širijo iz WC-ja pred 

učilnico 1. a razreda (urin – čistilke redno čistijo, vzdržujejo čistočo). 



− Predstavnik 5. b pove, da bi želeli da se uredi zunanje igrišče. Ravnateljica pove, 

da se je zamenjal tartan na velikem zunanjem igrišču, zaradi varnosti. Igrišče se 

redno vzdržuje in čisti, večjih investicij ni bilo, saj se pričakuje ureditev igrišča 

sočasno z prenovo šole. 

− Še vedno je v okolici šole slaba kultura parkiranja (pred šolo, na pločnikih,...) 

predstavniki staršev bodo ponovno opozorili starše v oddelkih glede tega. 

− Ravnateljica obvesti člane sveta staršev, da je prejela anonimko, kjer starši izražajo 

nezadovoljstvo glede ocen. Povprečje ocen določenega predmeta so med 2,9 in 3,4. 

Ravnateljica je starše pozvala k odkriti komunikaciji in postopnosti reševanja 

problemov (učitelj, razrednik, svetovalna služba, ravnateljica). 

 

 
 

Zapisala: 

Karin Petrina, predstavnica 8. a razreda   


