
ZAPISNIK SEJE
SVETA STARŠEV Z DNE  7.2.2007

s pričetkom ob 17. uri

Prisotni:  Po  listi  prisotnosti  se  srečanja  Sveta  staršev  opravičeno  niso  udeležili 
predstavniki SS 3.a, 3.c, 4.c in 8.b ter neopravičeno predstavniki 2.b in 5.a. Seje so se 
udeležili še ga. ravnateljica in njena pomočnica ter ga. in g. Pleško.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Pregled in sprejem zapisnika zadnje seje
2. Valentinov ples Rdečih noskov (učenka Gaja Naja Rojec)
3. Poročilo šolskega sklada (Melita Kozjek)
4. Prometna varnost v okolici šole (poroča ravnateljica)
5. Pregled učnega uspeha (poroča ravnateljica)
6. Vandalizem na šoli
7. Pritožbe staršev – nepravilno ocenjevanje
8. Nivojski pouk
9. Šolska prehrana
10.Razno

Ad.1 Pregled in sprejem zapisnika zadnje seje

Zapisnik zadnje seje sveta staršev smo predstavniki tokrat prejeli le v elektronski obliki. 
Zapisnik po pomoti ni bil priložen v kuverti z vabilom na današnjo sejo. Sprejme se sklep, 
da se bo zapisnik  pošiljal  le  v  elektronski  obliki,  najkasneje v  tednu dni  po končanem 
sestanku. Ga. Udovč se zavezuje,  da bo najmanj 3 dni  pred vsako novo sejo zapisnik 
ponovno posredovala, da si osvežimo spomin. Dovoljuje se objava zapisnikov seje SS na 
uradni spletni strani OŠ. Če bo zapisnik vseboval kakršnekoli osebne podatke, bo zapisnik 
za objavo prirejen varovanju osebnih podatkov. Zapisnik zadnje seje je bil sprejet. 
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Ad.2  Valentinov ples Rdečih noskov (učenka Gaja Naja Rojec)

Učenka  Gaja  Naja  Rojec  predstavi  organizacijo  Rdeči  noski-Klovni  zdravniki.  V  okviru 
novinarskega  krožka  OŠ  Vrhovci  se  bo  za  učence  predmetne  stopnje  organiziral 
Valentinov ples rdečih  noskov,  ki  bo 12.2.2007 med 17.00 in 19.00 v mali  telovadnici. 
Vstopnina  1€.  Ob  vstopnini  bo  vsak  dobil  rdeč  nosek.  Organiziran  bo  tudi  srečelov. 
Predvidena  cena  srečke  (0.50  €)  se  je  zaradi  zelo  dobrega  odziva  donatorjev  (dobrih 
nagrad) povečala na 1€. Za učence razredne stopnje pa bo aprila v okviru dramskega 
krožka OŠ Vrhovci organizirana dramska predstava. Prispevki, zbrani na tej prireditvi, bodo 
ravno tako namenjeni organizaciji Rdeči noski-klovni zdravniki, z namenom, da bodo lahko 
tudi z našo pomočjo razširili svoje delovanje v vse bolnišnice po Sloveniji.

Ad.3 Poročilo šolskega sklada (Melita Kozjek)

Kot smo se dogovorili, je računovodstvo pripravilo pregled prihodkov in odhodkov Šolskega 
sklada v letu 2006. Predstavniki Šolskega sklada bodo tabelo pregledali na svoji naslednji 
seji. Ga. Kozjek prebere kratko poročilo o aktivnostih ŠS od septembra 2006 do januarja 
2007. Ga. Kozjek se zaveže, da bo do torka, 13.2.2007, vsem predstavnikom SS v e-obliki 
posredovala  kratko  predstavitev  ŠS  z  namenom,  da  bodo  vsi  predstavniki  SS  vsak  v 
svojem razredu še enkrat predstavili aktivnosti ŠS. Ravnateljica je podala predlog, da se 
glede na to, ker ni bilo do konca leta 2006 opravljenega prenosa sredstev na šolski sklad 
za sofinanciranje Vrhovškega šolarja, kot je bilo dogovorjeno, sofinancira fotokopirni stroj, 
ki bo nabavljen v kratkem. Predlog se bo obravnaval na naslednji seji ŠS.
Poročilo o aktivnostih ŠS v tem šolskem letu, ki je bilo predstavljeno na današnji seji in je  
del tega zapisnika.

Ad.4 Prometna varnost v okolici šole (poroča ravnateljica)

G. Lipovec je pripravil Poročilo glede varnega prihoda in odhoda učencev iz šole, ki bo 
objavljeno tudi na spletni strani. Ga. ravnateljica je povedala, da se končno nekaj premika v 
večletnem boju, ki ga bijemo v zvezi s prevozi šolskega kombija po Cesti Dolomitskega 
odreda. Občina je seznanjena z našim predlogom o novi šolski poti. Komisija pri Svetu za 
preventivo  in  vzgojo  bo  določila  varna  postajališča.  Nato  pa  bo  potrebno  pridobiti  še 
soglasje stanovalcev. Optimistično upamo, da se bo šolski kombi v novem šolskem letu že 
peljal po novi šolski poti. 
Poročilo glede varnega prihoda in odhoda učencev iz šole je del tega zapisnika.

Ad.5 Pregled učnega uspeha (poroča ravnateljica)

V tem šolskem letu sta spet samo dve ocenjevalni obdobji. Prvo se je zaključilo 31.1. 2007. 
Vodstvo šole in zaposleni ugotavljajo, da je stanje veliko boljše in da je veliko manjši pritisk 
tako na učence kot na učitelje. 

Uspehi posameznih razredov: 
4.a – 94,7% (1 negativna ocena); 4.b – 100%; 4.c – 96% (1 negativna ocena); 4.d – 100%



5.a – 100%; 5.b – 100%
7.a – 100% (2x neocenjeni); 7.b – 100% (3x neocenjene)
8.a  – 95,6% (1x negativna ocena); 8.b – 90,1% (2x negativni oceni)
9.a – 89,5% (2x negativni oceni, 4x neocenjene); 9.b – 86,4% (2x negativni oceni, 6x 
neocenjenih); 9.c – 72,7% (6x negativnih ocen- 7x neocenjenih) 

Večina  učencev  ima  po  besedah  ga.  ravnateljice  negativen  uspeh  po  nepotrebnem. 
Nekateri  učenci  se  vztrajno  izogibajo  obveznostim.  Veliko  učencev  dobiva  dodatno 
strokovno pomoč. 
S strani staršev in učencev so bili pohvaljeni naslednji učitelji:Tanja Župevc- nova učiteljica 
fizike, Sonja Lojk, ki nadomešča Bojana Lipovca in Renata Dužič, ki je v odsotnosti g. 
Lipovca prevzela nalogo nadomestne razredničarke.

Ad.6 Vandalizem na šoli

Vodstvo šole opozarja na vandalizem, ki se je v decembru in januarju pojavil na šoli. 
Ravnateljica omeni nekaj primerov:
- v začetku decembra učitelju izginejo ključi med izvajanjem športne vzgoje-krivca našli
- 1.1. - odtujena kamera pri kuhinji – storilec neznan
- 5.1. - 2 učenca (naš in tuj) stopita v jedilnico in odvržeta cigaretni ogorek
- 6.1. - vlom v šolo - pri računalniški učilnici, kjer je zasilni izhod - posreduje Sintal, 

lomilec znan, ni učenec naše šole
- 10.1. - verbalni in fizični napad na čistilko 
- 11.1. - 2 tuji učenki - srednješolki vstopita skozi glavni vhod in se udeležita ure 

slovenščine

Ad.7 Pritožbe staršev – nepravilno ocenjevanje

Debata poteka okrog dela ene izmed učiteljic. Ravnateljica meni, da učiteljica včasih porabi 
preveč časa za spraševanje, a zatrjuje, da je pri svojem delu temeljita. Zavod za šolstvo 
RS je pregledal vse teste 8. in 9. razredov in ugotovil, da so testi  v skladu z predpisanimi 
učnimi vsebinami in upoštevajo različne taksonomske ravni znanja. Ga. ravnateljica mora 
posredovati na Zavod še svoje mnenje o delu dotične učiteljice. Šola čaka na izvedensko 
mnenje. 

Ad. 8  Nivojski pouk

Predstavnica 7.b želi informacije glede nivojskega pouka. Vsi učenci pišejo enake teste, 
zato jo zanima, zakaj pišejo teste takrat, ko so razdeljeni v nivojske skupine in ne, ko je 
skupaj cel oddelek. 
Testi se v času nivojskega pouka pišejo zato, ker so takrat učenci razdeljeni v tri skupine in 
ne v dve in je pri tem zagotovljenega več miru. Plana za š.l. 2007/08 še ni. Ga. ravnateljica 
bo imela več informacij po 14. 2., ko se bo udeležila srečanja ravnateljev na Zavodu za 
šolstvo.  Po  tem bo  organiziran  roditeljski  sestanek,  na  katerem bodo  o  vseh novostih 
obvestili  starše  in  učence.  Vodstvo  šole  za  naslednje  šolsko  leto  veliko  bolj  podpira 
notranjo diferenciacijo kot nivojski pouk.



  
Ad. 9 Šolska prehrana

Jedilnike sestavlja vodja šolske prehrane - Dragica Lenarčič. Pohvale, ki se nanašajo na 
delo  kuharja,  se  nadaljujejo.  Hrane  ne  zmanjkuje.  Je  okusna.   Učenci  pa  še  vedno 
odklanjajo nove okuse (kolerabna prikuha).  Vodstvo šole opozarja,  da še vedno ostaja 
preveč sadja  in  jogurtov.  Predlog  s strani  staršev:  otrokom naj  bo  dostopen česen za 
solato. 

Ad.10 Razno

a. Ob 18.00  se  seje  udeležita  starša  učenca  9.r.  Tema pogovora:  Udeležba otrok  na 
taboru  v  Radencih.  Mati  in  oče  sta  prišla  po  nekatere  odgovore,  predvsem pa  se 
zavzemata za izboljšanje razmer na taborih in izletih, vse v dobro otrok. Ker podobni 
dogodki, ki so se zgodili na omenjenem taboru, lahko učiteljem vzamejo voljo, staršem 
pa zaupanje, je potrebno nujno nekaj ukreniti. Predlaga  se, da se dopolni ali pa napiše 
nov pravilnik (hišni red) o obnašanju učencev na raznih taborih. Predlaga se določitev 
sankcij za posamezne prekrške. Starše in učence se pred odhodom ustno obvesti o 
sankcijah. S strani staršev je podan predlog, da bi otroci v večernih urah pisali dnevna 
poročila, da bodo vedeli kje so bili, kaj so videli,...
Na šoli bo 22. marca predavanje o škodljivosti alkohola in prepovedanih substancah.

b. V okolici šole se bo gradil objekt s 640 stanovanji. Učenci bodo obiskovali OŠ Vič in OŠ 
Vrhovci.  Poraja  se vprašanje:  Ali  je  v načrtu gradnja nove OŠ? Ga.  ravnateljica se 
zaveže, da bo vprašanje posredovala na Mestno občino. 

c. Na predmetni stopnji so bila v  6 učilnicah zamenjana okna.

d. OŠ Vrhovci ima obnovljeno-novo spletno stran www.os-vrhovci.si  

e. OŠ je kandidirala na Ministrstvu za šolstvo in šport in si pridobila nove računalnike (10), 
prenosni projektor, mikroskop s kamero za biologijo, nov fotokopirni stroj.

Seja se zaključi ob 19.30 uri.

Zapisala:                                      Ravnateljica:                           Predsednica Sveta staršev:
Melita Kozjek                            Marjanca Vampelj                                  Mateja Udovč 

http://www.os-vrhovci.si/


Priloga zapisniku Ad 3

Poročilo Šolskega sklada v šolskem letu 2006/07

1. Poročila za pretekla leta so shranjena in jih lahko dobite v vpogled kadarkoli želite.

2. Predstavila vam bom naše delo od septembra 2006: zadnji sestanek smo imeli 4. 
decembra 2006

3. Pohvalila bi udeležbo: 100 % (4 predstavniki staršev: Majda Čebulj predsednica, 
jaz-namestnica; 4 predstavniki šole: ravnateljica + 3 učitelji)

4. Prva točka seje je vedno pregled finančnega stanja, ki nam ga pripravi ravnateljica: 
stanje na dan 3. november je bilo 1.112.900 sit.

5. Konec decembra smo skupaj s šolo organizirali  in podprli novoletno prireditev za 
starše v veliki telovadnici, novoletni bazar  in izdelavo in prodajo novoletnih voščilnic 
v jedilnici. Prireditve in aktivnosti so dobro uspele.

6. V sklad se je v novem letu nabralo še nekaj denarja: 484.000 sit- položnice, 217.068 
sit – prispevki za voščilnice, srečelov ter prodaja izdelkov na bazarju, 54.000 sit 
donacija podjetja.

7. 13.3.2007 bomo predvidoma organizirali nov sestanek in ponovno pregledali finance 
- prihodke in odhodke.

8. Podprli smo vse tri predloge, ki so prišli s strani šole:
- foto tiskalnik s pripadajočim papirjem za krožek digitalne fotografije,
- diktafon - predlog učiteljic prvih razredov,
- digitalna kamera in barvni tiskalnik za knjižnico.

9. Pogovarjamo se že o novih projektih: 
- otroci, ki v šolo prihajajo s kolesi, bi radi imeli kolesarnico,
- peč za peko gline
- ozvočenje celotne šole - predvsem gre tukaj za objavo okrožnic - mogoča je 

tudi uvedba oddaj med glavnimi odmori.

10.Ga. ravnateljici smo dali dovoljenje, da iz našega fonda, ki znaša trenutno 50.000 
SIT, črpa sredstva za pokritje stroškov tistim učencem, katerih starši si težko ali pa 
si sploh ne morejo privoščiti raznih šolskih aktivnosti - izletov, šole v naravi, 
smučanja,.. 

Zapisala: Melita Kozjek



Priloga zapisniku Ad 4

Zadeva: PRIPOROČILO GLEDE VARNEGA PRIHODA IN ODHODA UČENCEV 
IZ ŠOLE

Ugotavljamo, da večina staršev, ki svoje učence pripeljejo v šolo z avtomobilom, 
ustavljajo in parkirajo svoje avtomobile na dovozu s Ceste na Bokalce, pri glavnem vhodu v 
šolo. To mesto je povsem neprimerno za ustavljanje iz naslednjih razlogov:

- avtomobili stojijo na mestu, kjer je s prometnim znakom parkiranje in ustavljanje 
prepovedano;

- avtomobili stojijo na prehodu za pešce;
- onemogočen je dostop delavcev šole do parkirnega prostora;
- onemogočena je dostava v šolsko kuhinjo, ki je najbolj intenzivna ravno v času 

med 7 in 8 uro zjutraj;
- onemogočen je odhod šolskega kombija, ki v tem času opravlja šolske prevoze;
- avtomobili se vzvratno ponovno vključujejo na zelo prometno Cesto na Bokalce;
- zaradi blokiranega prehoda za pešce in pločnika učenci ne morejo varno priti v 

šolo.

Že iz načrta varnih in nevarnih poti v šolo je razvidno, da je to mesto označeno kot 
nevarno mesto. Vozila, ki prihajajo po Cesti na Bokalce navzdol, imajo pogosto previsoko 
hitrost, kljub omejitvi hitrosti na 40 km/h in začetku območja omejitve vožnje na 30 km/h, 
zato je zaviranje mnogokrat sunkovito in se moramo zahvaliti le sreči, da do danes nismo 
beležili hujše prometne nesreče. Nevarnost na tej prometni točki je v jutranjem času še 
povečana zaradi dostave tovornjakov v trgovino Spar, ki se prav tako vzvratno vključujejo 
na Cesto na Bokalce.

S strani šole smo že zaprosili pristojne službe, naj se na cesti na Bokalce namestijo 
hitrostne ovire, vendar to ni mogoče zaradi proge mestnega potniškega prometa številka 
14. Nameščena je bila svetlobna opozorilna tabla otroci na cesti in omejena hitrost s 
prometnim znakom.
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Menimo, da si vsi udeleženci v prometu želimo čim večjo varnost, zlasti pa si največjo 
varnost želimo za naše najmlajše, ki so v prometu najbolj ranljivi. Tako priporočamo, da 
otroka pripeljete po varnejši poti in se ustavljanju na tem mestu povsem izognete. 
Če je možno otroka pospremite v šolo peš. Ker pa ste nekateri zelo oddaljeni od šole, 
uporabite varnejšo pot. Predvideno mesto, kjer lahko vaš otrok varno izstopi iz 
avtomobila, je na parkirišču ob šolskem igrišču, kjer je hkrati tudi postaja šolskega 
kombija. Dovoz in izvoz na parkirišče je na Cesto na Vrhovce. Žal je parkirišče v jutranjem 
času zasedeno, saj ga uporabljajo okoliški stanovalci, zato tu ni možno parkiranje, pač 
pa samo ustavljanje. Otroci razredne stopnje  lahko samostojno izstopijo iz vozila in varno 
nadaljuje pot po šolskem igrišču, mimo šolske kuhinje skozi glavni vhod do garderobe. 
Nekateri imate morda pomisleke, da se vaš otrok ne bo uspel sam preobuti in preobleči, 
toda verjemite, da je tega sposoben in mu dopustite, da na ta način izkaže samostojnost. 
Učenci 1. razredov se lahko pridružijo dežurni učiteljici, ki tu sprejema učence, ki se v šolo 
pripeljejo s šolskim kombijem. Učenci predmetne stopnje vstopajo skozi vhod predmetne 
stopnje, ki je v neposredni bližini parkirišča. 

Pogoj, da ta sistem prihoda v šolo deluje, je, da vašega vozila ne parkirate, pač pa samo 
zaustavite, da vaš otrok varno izstopi in nato nadaljujete z vožnjo. V nasprotnem primeru 
zaprete dovoz šolskim kombijem in s tem ogrozite varnost številnih drugih otrok.

Podobno priporočilo velja tudi za popoldanske odhode otrok iz podaljšanega bivanja. V 
popoldanskem času so parkirišča ob igrišču v glavnem prosta, na razpolago pa je tudi 
nekaj parkirnih prostorov pri dovozu v šolski atrij, ki jih drugače zasedajo vozila delavcev 
šole.  Tako  lahko  starši   parkirate  svoje  vozilo,  greste  okoli  šole  po  vašega  otroka,  ki 
obiskuje podaljšano bivanje in se po isti  poti  vrnete nazaj do parkiranega vozila. Na ta 
način  se  boste  izognili  vzvratnemu  vključevanju  na  Cesto  na  Bokalce,  s  tem  pa  tudi 
izpostavljanju  nevarnosti  sebe  in  drugih  udeležencev  v  prometu.  Izognili  se  boste  tudi 
temu, da zaprete dovoz do glavnega vhoda v šolo pri zapornici. 

Zakon nas tudi obvezuje, da zagotavljamo ves čas prosto intervencijsko pot, kar smo 
seveda dolžni vsi spoštovati. Mislimo, da razumete, da tudi delavci šole hitimo po svoje 
otoke v  vrtce in šole, vendar nam vi z napačno parkiranim vozilom to onemogočate.

Otroci so naše največje bogastvo, zato jim želimo le najboljše. Tisti hip, ko postanejo 
udeleženci v prometu, so izpostavljeni nevarnosti. Z našo disciplino in zgledom v prometnih 
situacijah jih vsak trenutek vzgajamo in na ta način učimo odgovornega vedenja v prometu. 
Če se tega zavedamo, smo za njihovo varnost ogromno naredili. Zato vas vljudno 
naprošamo, da sprejmete naša priporočila, saj govorimo o varnosti tudi vašega otroka.

Koordinator prometne vzgoje
Bojan Lipovec  
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