
 
 
 
 
 
 

Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Vrhovci  
v šolskem letu 2017/2018, 

27. 9. 2017 ob 17. uri v učilnici zgodovine  
 

Prisotni: Mojca Bizjan, Urban Obermajer, Tadej Meserko, Primož Može, Gregor 
Ucman, Matjaž Horvat, Mojca Černigoj Bizjak, Leonida Kraševec, Ljubica Knežević 
Cvelbar, Maja Špolar, Zala Pavšek, Matej Marinč, Romana Čepon, Katie Zgonc, 
Tanja Petra Gruden, Karin Petrina, Irena Avbelj, Simona Zore, Laura Praprotnik, 
Bojan Horvat, Miran Baler, ravnateljica Marjanca Vampelj in pomočnica ravnateljice 
Urška Letnar Smolčič. 
 
Opravičil se je: Tomaž Novak, odsotna: Helena Urbančič. 
 

Predlog dnevnega reda: 
1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2017/2018 
2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje  
3. Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta OŠ Vrhovci za  šol. leto 

2016/2017 
4. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2017/2018 
5. Razno 
 
Dnevni red je bil soglasno potrjen.  
 
1. točka: Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 
2017/2018 
Svet staršev je soglasno izvolil in potrdil za predsednika g. Mirana Balerja, za 
namestnika pa g. Primoža Možeta. Za predsednika sveta staršev je bil predlagan g. 
Miran Baler – predstavnik 9. a razreda, ki se je s predlogom strinjal. Za njegovega 
namestnika je g. Baler predlagal g. Primoža Možeta – predstavnik 2. a razreda, ki se 
je s predlogom prav tako strinjal. Oba sta bila potrjena soglasno. 
 
Sklep št. 1: Predsednik sveta staršev za leto 2017/18 je g. Miran Baler, njegov 
namestnik pa g. Primož Može 
 
Ravnateljica še opomni, da je vse morebitne pobude zaželeno posredovati 
predstavniku razreda ali pa neposredno v tajništvo nekaj dni pred sejo, da se s tem 
zagotovi več časa za konkretne odgovore.  
 
2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje. 
Na zapisnik 3. seje sveta staršev v šol. letu 2016/2017 ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 2: Zapisnik 3. seje sveta staršev v šol. letu 2015/2016 se potrdi. 
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3. Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko 
leto 2016/2017 
Ravnateljica predstavi poročilo in doda nekaj popravkov, ugotovljenih na seji 
učiteljskega zbora. Po njenih besedah je bilo šolsko leto 2016/17 uspešno. Kasneje 
to podpre tudi z nadpovprečnimi rezultati učencev na NPZ in izpostavi nekatere 
dosežke učencev na tekmovanjih.  
 
Sklep št. 3: Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za 2016/2017 se 
soglasno potrdi. 
 
 
4. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2017/2018 
Ravnateljica predstavi letni delovni načrt. Izpostavi različne tematske dneve ter cene 
izvedb.  
Z letošnjim letom je spremenjen čas začetka pouka, ki se zdaj začne ob 8.20. Eden 
od staršev je dal pobudo za odprtje »stranskega« glavnega vhoda za otroke z Brda 
(1. do 4. razred). Pobudi je pritrdilo še nekaj drugih staršev. Ravnateljica je razložila, 
da je vhod zdaj zaprt iz varnostnih razlogov, pojavlja se namreč vprašanje nadzora 
nad vstopanjem ljudi v šolo – učitelji so že polno zaposleni, dežurstvo učencev pri 
vhodu se je v preteklosti izkazalo za neučinkovito (izostanki pri pouku itd.). 
Ravnateljica poudari, da je dežurstvo prevelika odgovornost za učence. Težava je 
tudi nepravilno ustavljanje/parkiranje vozil ob/na cesti oz. pločniku, da lahko otrok 
tam izstopi. Razpravo, ali je odprtje tega vhoda smiselno, smo zaenkrat zaključili, da 
odprtje tega vhoda ni potrebno, zato do nadaljnjega ostaja zaprt.  
 
 
5. Razno 
a) Pobuda za preureditev oz. posodobitev spletne strani šole in za ažurnost 

podatkov na strani (jedilniki, aktualne novice, urniki dejavnosti, razporedi 
dogodkov …).  
Ravnateljica odgovori, da z novim računalničarjem že preučujejo možnosti 
posodobitve. Hkrati ravnateljica in predsednik sveta staršev podata pobudo za 
pomoč pri tem opravilu katerega od staršev. V kolikor kdo pozna primernega 
programerja, ki bi želel pomagati, naj ga priporoči oz. napoti v tajništvo.  

 
b) Pobuda za več kakovostnih (brezplačnih in plačljivih) dejavnosti. Eden od 

predstavnikov staršev pove, da bi morali učitelji dejavnosti, ki so na voljo, bolje 
predstaviti otrokom in staršem.  
Ravnateljica odgovori, da se trudijo s pridobivanjem novih kadrov za raznovrstne 
dejavnosti, vendar na šoli obstajajo kadrovske, prostorske in finančne omejitve. 
Eden predlaga tudi zgodnejši začetek dejavnosti (najpozneje sredi septembra).  
 

c) Pobuda za bolj raznovrstno prehrano. Več staršev se strinja, da prehrana po 
nepotrebnem vsebuje preveč testa (kruh) in sladkorja, premalo pa npr. rib. Večina 
se strinja, da se je smiselno čim bolj izogibati pred-pripravljeni hrani. Pojavijo se 
tudi vprašanja glede upravičenosti do izbire, npr. vegetarijanskega obroka, za kar 
zdravniškega potrdila ni mogoče dobiti.  
Ravnateljica odgovori, da obstajajo določene težave z novimi dobavitelji glede 
kakovosti hrane, kuhinja je na trenutke premajhna za število otrok, za katere je 
treba obroke pripraviti, prav tako primanjkuje osebja. Mnenja glede kakovosti 
obrokov so deljena. 

 



d) Pojavi se vprašanje glede zadostnega števila šolskega osebja zaradi novih 
naselij. Ravnateljica zagotavlja, da je vsega osebja dovolj za zagotavljanje 
ustreznega delovnega okolja. Pove tudi, da še nima informacije glede gradnje 
nove šole.  

 
e) Pojavi se vprašanje glede preživljanja časa v jutranjem varstvu. Eden od staršev 

izrazi skrb nad pasivnim sedenjem otrok na tribuni v tem času. Ravnateljica 
odgovori, da je jutranje varstvo brez posebnosti, da so prejeli celo nekaj pohval, 
bo pa konkretni primer preverila in po potrebi ukrepala.  

 
f) Starši so izpostavili preživljanje prostega časa v podaljšanjem bivanju. Eden od 

staršev vpraša za mnenje glede gledanja risank v tem času. Po krajši razpravi 
ugotovimo, da je izjemoma in z razlogom tovrstna aktivnost sprejemljiva. Predlaga 
se tudi čim bolj aktivno preživljanje tega časa, ker učenci že tako preveč sedijo. 
Pojavilo se je vprašanje ali je mogoče urediti podaljšano bivanje do 17. ure. 
Ravnateljica pojasni, da to ni mogoče. Zastavljeno je bilo vprašanje, zakaj se 
zapornica ob igrišču zapre že ob 16. uri in ne ob 16.30. Ravnateljica zagotovi, da 
bo preverila in uredila. 

 
g) Ravnateljica pove, da ima šolsko igrišče novo ograjo. Eden od staršev želi 

pojasnilo, zakaj vrteča vrata onemogočajo dostop za vozičke. Ravnateljica je 
povedala, da taka vrata preprečujejo vstop s kolesi oz. motorji in ustrezajo 
predpisom. Vrata so sicer odklenjena.  

 
h) Ravnateljica pove, da se izvaja osveščanje otrok glede približevanja in/ali 

nagovarjanja tujcev. Starši pohvalimo in podpremo tovrstno aktivnost.  
 
i) Razprava glede menjav učiteljice za angleščino v 5. razredu. Ravnateljica bo 

zadevo preučila.  
 
j) Predstavnica 3. c razreda pove, da prej sicer problematični razred zdaj po 

zamenjavi učiteljice deluje dobro in izrazi zadovoljstvo.  
 
k) Namestnik predsednika izrazi željo, da bi že na začetku leta določili termine 

roditeljskih sestankov, govorilnih ur in sej sveta staršev zaradi lažje organizacije in 
večje/lažje udeležbe. Ravnateljica pove, da bo 2. seja sveta staršev predvidoma 
27. 2. 2018, tretja pa 30. 5. 2018.  

  
l) Poročilo šolskega sklada. Trenutno je na računu 3.066,44 EUR. Sredstva 

šolskega sklada so namenjena pomoči potrebnim in nadarjenim učencem, 
nadstandardnim programom in opremi. Predloge za koriščenje sredstev iz 
šolskega sklada naj starši posredujejo šoli v pisni obliki. 

 
 
 
Zapisal                                                                                 Predsednik sveta staršev 
Gregor Ucman, predstavnik 2. b razreda                                        Miran Baler 


