
 
 
 
 
 
 
 
 

    Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Vrhovci 
v šolskem letu 2017/2018, 

6. 3. 2018 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, 
Tomaž Novak, Bojan Horvat, Miran Baler, ravnateljica Marjanca Vampelj in pomočnik 
ravnateljice Bojan Lipovec. 
Opravičil se je: Matjaž Horvat, odsotni Ljubica Knežević Cvelbar in Maja Špolar. 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje  
2. Realizacija LDN ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja 
3. Poročilo o delu šolskega sklada 
4. Predlogi in pobude staršev 
5. Razno 
 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
1. točka: Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 
Gospod Horvat je predhodno podal pisno pripombo k zapisniku 1. seje glede 
prehrane, vendar je ravnateljica zavrnila besede, ki naj bi jih izrekla na prvi seji in ki 
naj bi se zapisale v zapisnik. Ponovno je poudarila, da se vedno upošteva 
zdravstveno predpisane diete, v ostalih primerih mora biti prehrana skladna s 
prehrambnimi smernicami in potemtakem uravnotežena.  
 
Sklep št. 1: Zavrača se pripomba k zapisniku in se soglasno potrdi zapisnik 1. seje. 
 
2. točka: Realizacija LDN ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja 
Ravnateljica predstavi pomočnika ravnateljice gospoda Bojana Lipovca, ki 
nadomešča pomočnico zaradi daljše bolniške odsotnosti. Predstavi LDN in pove, da 
so bili realizirani vsi načrtovani dnevi dejavnosti v 1. ocenjevalnem obdobju. V šolo 
prihajajo novi učenci in odločbe za učence s posebnimi potrebami. Otroci priseljenci 
so se uspešno vključili v program in prejemajo pomoč za tujce. 55 učencev ima 
status športnika, 7 učencev vzgojne opomine.  
 
Ravnateljica pove, da v primeru 3. vzgojnega opomina dobi učenec odločbo o 
prešolanju, vendar se morajo s prešolanjem starši tega učenca strinjati. Šola se 
zavzema, da se vsem učencem pomaga in se jih poskuša vključiti v šolsko delo. 
Eden izmed staršev poda pripombo, da so na račun učenca z vedenjskimi odstopanji 
prikrajšani ostali učenci v oddelku in da se starše ostalih učencev nič ne vpraša, če 
se strinjajo, da je tak učenec v razredu. Ravnateljica pove, da se v skrajnih primerih v 
reševanje problematike vključita tudi Center za socialno delo oz. policija. 
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Ravnateljica je povedala, kako je šola ravnala ob pojavu drog. V šoli se je sestala 
skupina staršev in reševala nastalo problematiko. Pove tudi, da je na šoli poostren 
nadzor, o situaciji pa je bila obveščena tudi policija. 
 
Predstavnik staršev povzame, da gre pri težavnih mladostnikov za občutek ne- 
vključenosti v okolje in neuspeh v šoli. Zaradi dokazovanja gredo v skrajnosti, vendar 
je šola v stiku s starši, da bi spremenili ravnanje svojih otrok. Kot starši  lahko 
naredimo to, da se s svojimi otroki pogovorimo, v primeru zaznavanja kršitev v obliki 
uživanja ali razpečevanja drog pa da tudi sami pokličemo policijo oz. v skrajnem 
primeru CSD. 
 
Ravnateljica pohvali starše za redno plačilo položnic in doda, da je zelo malo 
dolžnikov. Staršem se zahvali tudi za podporo pri stavki 14. 2. 2018. Pove, da na dan 
stavke v šolo ni prišel noben učenec. 
 
14. 3. 2018 je ponovno predvidena stavka, vendar bo za učence 1. razreda kljub 
temu izvedeno plavanje. Obvestila o stavki  14. 3. 2018 bodo staršem poslana v 
ponedeljek, 12. 3. 2018, 22. 3. 2018 pa bo na šoli organizirano predavanje Anje Baš 
o motnjah hranjenja za starše in zaposlene. 
 
Ravnateljica pove, da se šola sooča s prostorsko stisko. Z MOL potekajo razgovori o 
razrešitvi prostorske stiske OŠ Vič in OŠ Vrhovci zaradi novogradenj. Predvideva se 
nadgradnja OŠ Vič, gradnja nove šole, ki naj bi bila podružnica OŠ Vrhovci in 
prenova naše šole. Četudi se bo šola obnavljala, zaradi tega ne bodo pokrite 
potrebe, ampak se bi le izboljšala kvaliteta pouka. Zaradi prostorske stiske in 
velikega vpisa bodočih prvošolcev, se bo za naslednje šolsko leto preuredil en 
kabinet v učilnico za manjšo učno skupino. Na vprašanje enega izmed staršev, če je 
mogoče, da bo potekal pouk v turnusih, je ravnateljica odgovorila, da je to bolj malo 
verjetno, ker je večina učencev na razredni stopnji vključena v OPB in so tudi v 
dopoldanskem času učilnice zasedene. 
 
3. točka: Poročilo o delu šolskega sklada: 
Ravnateljica poda poročilo o stanju na šolskem skladu. Trenutno je na računu 
šolskega sklada 4.234,89 EUR. Sredstva so bila porabljena za subvencijo tabora 4 
učencem, subvencijo za šolsko kosilo v višini 269,10 EUR za učence, ki še niso 
dobili subvencije od države, subvencija za šolsko kosilo za 1 učenca od februarja do 
zaključka pouka (cca 250 EUR), subvencija 16 učencem 9. razred, ki sodelujejo v 
projektu Evropska unija v vrednosti 50 EUR na učenca za ekskurzijo na Dunaj. 
Položnice za šolski sklad bodo izdane v mesecu aprilu. 
 
Podan je bil predlog, da se v prihodnjih šolskih letih financirajo tudi druge interesne 
dejavnosti. 
 
4. točka: Predlogi in pobude staršev 
a) Pojavljajo se težave pri knjigah za angleško bralno značko, saj se knjig ne da 
dobiti v knjižnicah. Ena mama pove, da se knjige dobijo v PDF verziji. Sprejet je bil  
 
Sklep št. 2: Seznam knjig za angleško bralno značko se objavi na šolski spletni 
strani. 
 
b) Učenci naj bi kadili pred poukom v petek, 2. 3. 2018 pred šolo. Ravnateljica pove, 
da je preverila in zaposleni na šoli tega niso zaznali. S starši smo se dogovorili, da v 
takem primeru obvestijo učitelje. 
 
c) Učenka je med poletnimi počitnicami stopila na iglo. Predstavnico staršev zanima, 
če je možno med šolskim igriščem in gozdom postaviti ograjo. 
 



 
 
Ravnateljica bo proučila možnosti. 
 
d) Pojavi se predlog o različnih vsebinah športnih dni, in sicer sankanja, smučanja, 
teka na smučeh, planinskega izleta in pustolovskega izleta. 
V 5. razredu tudi v bodoče ne bo smučarskega športnega dne, ker je po navadi 
premalo smučarjev. Za deskanje na snegu pa šola nima učitelja z licenco, najem 
učitelja pa povzroči dodatne stroške. Za planinski izlet v visokogorje je potrebna 
primerna oprema, ki pa je nima vsak. Ravnateljica zaključi, da se učencem ponudi 
take dejavnosti, ki so primerne za čim širši krog učencev. 
 
Starši predlagajo predstavitev biatlona in teka na smučeh, na podlagi katerega bi se 
učitelji lahko odločili za tak športni dan. 
 
e) Predlog enega izmed staršev je, da bi se moralo igrišče bolje vzdrževati ter 
pospravljati. Enako je z odstranjevanjem snega. Ravnateljica pove, da zjutraj hišnik 
in čistilka pobereta smeti okrog šole, hišnik tudi kosi, grabi, spomladi pa ima šola 
skupno akcijo. Gasilci sperejo igrišče, učenci pa poberejo smeti in odstranijo kamenje 
z igrišča. 
 
f) Predstavnica staršev vpraša, če je mogoče, da bi se interesne dejavnosti prestavile 
iz male telovadnice v kak razred, da ne bi starši, ki hodijo po otroke motili poteka 
dejavnosti. Ravnateljica je povedala, da je zaradi prostorske stiske to za enkrat 
nemogoče in pozvala starše, da hodijo po označeni poti v mali telovadnici. 
 
g) Pojavi se vprašanje, zakaj parkirišče pri šolskem igrišču ni nikoli prosto in ali je tam 
sploh mogoče parkirati. Ravnateljica pove, da gre za krožno pot, kjer starši odložijo 
svojega otroka. 
 
h) Pojavi se vprašanje ali je v zaklonišču, ker je garderoba  res odprtina, kamor 
učenci drug drugemu skrivajo copate. Ravnateljica pove, da je odprtina zaprta. 
 
i) Predstavnica staršev je povedala, da je opazila šoferja kombija, ki je med vožnjo 

uporabljal prenosni telefon. 
 
j) Predstavnika staršev je zanimalo ali ima šola pravico pregledovati omarice 
učencev. Ravnateljica razloži, da predstavnik šole lahko pregleda vsebino omarice in 
šolske torbe ob prisotnosti učenca. 
 
 
 
Zapisala Mojca Černigoj Bizjak,            Predsednik sveta staršev 
predstavnica 3. a razreda                                                       Miran Baler 
    

 

 


