
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik  1.  seje sveta staršev OŠ VRHOVCI v šol. letu 2010/11 dne 29. 9. 2010, ob 
17. uri  v zbornici OŠ VRHOVCI. 
 
 
Prisotnost: prisotni vsi predstavniki oddelčnih skupnosti, ravnateljica in pomočnik 
ravnateljice, opravičeno odsotni predstavniki 1. a, 3. a ter 9. b, neopravičeno odsoten 
predstavnik 7. b-razreda. 
 
Sestanek je z nagovorom pričela ga. ravnateljica Marjanca Vampelj. Dnevni red z 
vso dokumentacijo nam je bil poslan po elektronski pošti. Z dnevnim redom smo se 
strinjali, ga. ravnateljica je prosila za uvrstitev na dnevni red (kot točka 3) še ponovno  
potrditev seznama za učbenike za šolsko leto 2010/2011. 
 
Za začetek seje je pristopila k prvi točki – izvolitev predsednika in namestnika, da 
lahko novo izvoljeni predstavnik nadaljuje z vodenjem seje. Za predsednika je bil z 
vso večino potrjen  g. Juhart, kot namestnik pa g. Baler. 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2010/11 
2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje 
3. Potrditev učbenikov za leto 2010/2011 
4. Obravnava Letnega poročila OŠ Vrhovci o uresničevanju delovnega načrta za  

šol. let 2009/10 
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2010/11  
6. Program prilagajanja na vodo  
7. Razno 

 
 
 

Ad.: 1 
Za predsednika Sveta staršev smo ponovno potrdili g. Juharta, kot namestnika pa g. 
Balerja. Oba sta funkciji tudi sprejela. Hvala. 
 
Ad.: 2 
Zapisnik zadnje seje nam je bil posredovan po elektronski pošti in smo ga v celoti 
potrdili brez pripomb. 
 
Ad.: 3 
Ga. ravnateljica je ponovno prosila za potrditev seznama učbenikov in delovnih 
zvezkov za tekoče šolsko leto. Potrditev je bila izražena že koncem preteklega 
šolskega leta. Ponovno smo ugotovili, da na cene nimamo vpliva in je potrditev zgolj 
formalna. Dogovor je, da se konec leta preveri kako oz. v kolikšni meri so delovni  
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zvezki rešeni in v primeru neuporabe, se jih ne uvrsti na seznam za naslednje šolsko 
leto! 
S strani vodstva nam je bilo obljubljeno, da dobimo odgovor na vprašanje, zakaj se je 
na seznam učbenikov, ki je bil potrjen, naknadno dodal delovni zvezek RJI za učence 
do petega razreda. O tem smo bili obveščeni na roditeljskih sestankih. 
 
Ad.: 4 
Na letno poročilo za šolsko leto 2009/2010 ni bilo pripomb. Vsi smo ga prejeli v 
elektronski obliki. 
 
Ad.: 5 
Letni načrt za tekoče šolsko leto nam je bil prav tako posredovan po eletronski pošti. 
Pripomb ni bilo.  
 
Ga. ravnateljica je odgovorila na vprašanje v zvezi z evidenčnimi karticami za šolsko 
prehrano, knjižnico... Kartice so že na šoli in mesec oktober bo poskusni mesec 
njihovega delovanja.  Še vedno pa je potrebno prehrano odjaviti po ustaljenem 
postopku – več je objavljeno na spletni strani šole, kjer si lahko vsakdo prebere tudi o 
pravilih in standardih šolske prehrane. 
 
Šolskega bazarja tudi v tem šolskem letu ne bo, saj stroški presegajo njegovo 
koristnost. 
 
Povdarjeno je bilo, da je šola v času poletnih počitnic sanirala parket v mali 
telovadnici, popravila oblogo zunanjega igrišča, postavljena sta dva nova koša ter 
gola, dva reflektorja, vhodna zapornica za parkirišče pri velikem igrišču, nameščeni 
so tudi ustrezni prometni znaki. 
 
Spremembe pozdravljamo! 
 
Ad.: 6 
Po predstavitvi programa »prilagajanje na vodo« s strani ga. ravnateljice in zahtevi 
MOLa, da si pridobi soglasje sveta staršev za zbiranje soglasij staršev učencev prvih 
ter tretjih razredov, smo člani sveta stašev soglasno potrdili program. S tem šola 
lahko začne postopek zbiranja individualnih soglasij staršev učencev, ki bodo v 
program vključeni.  Strinjali smo se, da je program za otroke koristen, menimo, da bo 
Zavod Tivoli ustrezno poskrbel za varnost na bazenu, šola pa poskrbi za spremstvo 
otrok.  
 
Ad.: 7 
Pod točko razno se je nabralo kar nekaj tem.  
 
7.1. Na začetku je g. Juhart ponovno poudaril, da z namenom hitrejše komunikacije 
na samih sestankih, teme, ki bi jih želeli obravnavati izven dnevnega reda, 
predhodno vsem članom sveta staršev posredujemo na mail. (več glav več ve, več 
časa za razmislek, več idej in rešitev!) 
 
7.2. Kot pereča tema se je ponovno pokazala sprememba vhoda v šolo za nižjo 
stopnjo. (dopis enega od staršev je bil vsem posredovan v elektronski obliki) 
 
Še vedno je izpostavljen problem varne poti zlasti pri prehodih čez cesto, pred samim 
vhodom, kjer je premalo prostora za vse dostave otrok. Ceste okoli šole so zaradi  
 



gradbenih del preobremenjene in nevarne, v jutranjem času vlada pravi prometni 
kaos. Izpostavljena je bila želja, da se stari vhod ponovno odpre vsaj za izhod 
staršev (vhod je tako ali tako onemogočen, saj se vrata lahko odpre samo s ključem 
(na vrata je nameščena »bunka«)). Problematično je dejstvo, da se vhod fizično 
zapira, kar z vidika požarne varnosti ni sprejemljivo. S strani stašev je prišel predlog 
o prostovoljnem spremstu na prehodu za pešce v jutranjem času – le ti bodo 
napoteni h g. Lipovcu, ki jih bo usmeril naprej.  Ga. Nada Vodušek se je obvezala, da 
bo sestavila prošnjo oz. apel na MOL/četrtno skupnost v imenu sveta staršev o 
nujnosti prometne ureditve v smeri večje varnosti naših šolarjev. Enako se je 
obvezala ga. ravnateljica, da bodo ponovno poslali prošnjo na Policijsko upravo, da 
zlasti v jutranjem času omogočijo pogostejše obhode  in pripomorejo k umiritvi 
prometa. Za nepravilno parkirana osebna vozila bodo poklicali Mestno redarstvo. 
Uredi naj se tudi pločnik ob malem igrišču tako, da bodo lahko otroci varno prišli ob 
stavbi šole pred sam vhod. Zapornica pri velikem igrišču je v jutranjem času odprta ( 
od 6.45 do 8.15) tudi za starše, predlog je bil, da naj se odpre tudi med 14.00 in 
15.00.  
 
Ga. ravnateljica se je obvezala, da bo na naša vprašanje in pomisleke glede vhoda in 
druge prometne varnosti in ureditve pripravila pisni odgovor. 
 
7.3. Urejen pa je bil prehod za pešce iz Kolajbove ulice na Cesto na Bokalce, na 
katerega smo dolgo čakali. Se počutimo varneje. Hvala. 
 
7.4. Predstavnik 2. a je pohvalil letošnjo organizacijo šolskega prevoza (težav, ki so 
jih imeli v lanskem letu ni). 
 
7.5. Podatek, da je ukinjen prevoz otrok z lokacije Brdnikove ulice pri gasilskem 
domu ob 7.25 ne drži. Do prevoza so sicer opravičeni vsi otroci prvih razredov, vsi ki 
imajo do šole več kot 4 km oz. nimajo ustrezne varne poti v šolo. 
 
7.6. Izpostavljen je bil problem sočasnosti roditeljskih sestankov. Na koncu smo 
ugotovili, da do tega problema prihaja le na prvih sestankih in problem imajo le straši, 
ki imajo več otrok v različnih oddelkih. Sicer so roditeljski sestanki razporejeni 
časovno na 10 dni in večjih problemov ni. 
 
7.7. Ga. ravnateljica nam je posredovala dopis starša, ki je izrazil željo, da se uredi 
pobiranje iztrebkov na in v okolici igrišča in šole. Kultura je vedno na nas samih, šola 
pa je pridobila en koš za ustrezno higieno. 
 
7.8. Šolski sklad bo podrobneje poročal na naslednji seji. Zlasti za vse nove 
predstavnike oddelčnih skupnosti je ga. Snoj povedala, da je vse pripravjeno za 
postavitev igral kot smo se dogovorili v lanskem letu. Letno se zbere cca 3600,00 
EUR. Denar se porabi tudi za humanitarne namene – starše lahko ponovno v 
primeru stiske s  prošnjo napotimo na ga. ravnateljico. Poudarek je zlasti na tem, da 
je podatek kdo je prejemnik subvencije vedno strogo anonimen. Hkrati se lahko 
prične akcija zbiranja novih idej in predlogov, kako bi denar šolskega sklada koristno 
uporabili. 
 
Uspešno šolsko leto vsem! 
 
 
 
Zapisnikar:          Predsednik sveta staršev 
Lidija Kajin                                                                                   Borut Juhart 


