
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Vrhovci 
v šolskem letu 2014/15, 

v torek, 10. 3. 2015, ob 18. uri, v učilnici zgodovine. 
 
 
 

Prisotni: Nataša Tomec Eržen, Zala Pavšek, Elizabeta Gruden, Jurij Korenc, Ksenija 
Gorjak, Primož Urbančič, Simona Zore, Gregor Štrukelj, Jelena Kačar, Miran Baler, 
Nataša Gaber, Alenka Luzar, Marko Fatur, Elizabeta Jaklič, Andreja Ogulin Iskra, 
ravnateljica Marjanca Vampelj, pomočnica ravnateljice Urška Letnar Smolčič.  
 
Opravičili so se Helena Berden, Lidija Leskovšek , Tomaž Novak,  Nataša Gaber, Sonja 
Peklenik.  
 
Predlog dnevnega reda:  
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje  

2. Realizacija LDN  

3. Poročilo o delu šolskega sklada  

4. Imenovanje članov UO šolskega sklada za obdobje 31. 5. 2015 do 31. 5. 2017  

5. Predlogi in pobude staršev  

6. Razno  
 
K točki 1:  
Na zapisnik zadnje seje sveta staršev za šolsko leto 2013/2014  ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 1: 
Potrdi se zapisnik 1. seje sveta staršev v šol. letu 2014/15.  
 
 
K točki 2:  
Ga. ravnateljica nam je na kratko predstavila realizacijo LDN ob koncu 1. ocenjevalnega 
obdobja in podala še nekaj dodatnih informacij:  
- prvi športni dan je v 4. in 5. razredu odpadel in bo izveden v pomladanskem času; 

- šola nudi učno pomoč učencem z odločbami; 

- šola nudi pomoč učencem tujcem – dva učenca iz Rusije; 

- zaradi bolniških odsotnosti imamo težave z nadomeščanji; 

- 99,6 % uspešnost učencev, nekaj zdravstveno opravičenih; 

- učenci so pridni, dodeljena sta bila samo dva vzgojna opomina v 2. in 4. razredu; 

- na Mestno občino Ljubljana smo oddali kandidatura za dopolnilne dejavnosti; 

- šola je imela dva inšpekcijska pregleda: za zdravo prehrano (nov pravilnik) in za 
požarno varnost. Pri požarni varnosti je potrebno namestiti gasilne aparate na nižjo 
višino; 

- šola je ponovno navezala stik s Četrtno skupnostjo Rožnik. Predsednik ČS Rožnik g. 
Jenko je ponudil pomoč za manjša komunalna dela: nabavo mivke na malem in 
velikem igrišču, izdelavo klančine pri službenem vhodu (invalidi, transport,); 

- na novoletni prireditvi Zemlja pleše je šola zbrala veliko sredstev za šolski sklad; 

- ob dnevu samostojnosti in kulturnem prazniku sta bili kulturni prireditvi na visokem 
nivoju; 
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- večina tekmovanj je že za učenci, razen tekmovanja iz znanja matematike, kjer bo še 
potekalo regijsko tekmovanje; 

- učenci so se pri košarki uvrstili v 2. ligo; 

- potekal je vpis v 1. razred. Predvideni so trije oddelki. Trenutno je vpisanih 12 
učencev iz novega naselja Zeleni gaj. Vsi, ki nimajo prebivališča v okolišu šole, so 
dobili negativen odgovor. Zaradi novega naselja Zeleni gaj se lahko poveča število 
učencev v zdajšnjem 1. razredu na tri oddelke. Šola se z MOL dogovarja, kako rešiti 
prostorsko ureditev v prihodnjem šolskem letu zaradi morebitnega povečanja števila 
učencev. MOL naj bi zagotovila dve učilnici v Tehnološkem parku. Šola si bo 
prizadevala, da bodo vsi učenci na eni lokaciji. Ena od možnosti je tudi koriščenje 
prostorov Vrtca Vrhovci. Zaradi večjega števila učencev  tudi v bodoče, bo šola 
skupaj z MOL pripravila preveritev možnosti razširitve šole. Pobuda s strani staršev 
je bila, da se istočasno pripravi tudi podloga za zunanjo ureditev z novim, 
enostavnejšim dostopom za avtomobile, ki pripeljejo učence. Podloge naj se izdelajo 
po fazah, ki se bodo prilagajale finančnim zmožnostim. 

 
 
K točki 3:  
Šolski sklad ima na dan zasedanja sveta staršev na razpolago znesek v višini 6.320,76 
EUR. Sklad je v fazi zbiranja ponudb za izvedbo kozolca za šolske torbe na malem 
igrišču. Izvedla se bosta maksimalno dva kozolca v roku dveh mesecev. Poleg tega se 
črpajo sredstva iz sklada za izdelavo šolskega časopisa Vrhovški šolar. Nadarjenim 
učencem, ki sodelujejo pri projektu EU, izbirnem predmetu nemščina ter filozofija, se 
sofinancira strošek avtobusa za ekskurzijo v tujino v višini 30 EUR na otroka. Vse 
subvencije so bile odobrene. Opravljen je bil nakup za ozvočenje in dimne naprave. 
Doberšen del denarja je sklad pridobil iz prireditev. 
 
 
K točki 4:  
Člani sveta staršev so sprejeli  
 
sklep št. 2:  
V UO šolskega sklada za obdobje 31. 5. 2015 do 31. 5. 2017  so potrjeni vsi dosedanji 
člani, ki so se s kandidaturo strinjali. 

 

K točki 5:  
Predstavnica prvih razredov je posredovala mnenje staršev o spremembi šolskega 
jedilnika. Ta naj bi vseboval manj sladkorja. Ga. Klarič je napisala predlog sprememb in 
ta bo posredovan vodji šolske prehrane. 

 

G. Baler se je zahvalil šoli za sprotno obveščanje staršev. 

 

V letošnjem letu je bila izvedena akcija zbiranja predmetov za pomoči potrebne otroke. 
Starši so podali predlog, da se zbirajo oblačila za otroke mlajše od otrok v razredu, saj se 
tako lahko zberejo lepše stvari. 

 

G. Baler je podal poročilo o predlogu MOL za dodatna znanja iz tujih jezikov. Konec 
meseca oktobra oz. v novembru bo znan odgovor. 

 

Starši so prosili za rotacijo učiteljev pri angleščini v 8. razredu. 

 

Učiteljice Sonje Vindiš ni več na šoli, nadomestila jo je Tanja Bohinc, ki je prevzela vse 
njene naloge. 

 

 

 



 

Učenci 8. razreda so dali pobudo, da bi bila valeta v naslednjem  šolskem letu v 
Festivalni dvorani in ne na šoli. Učenci bodo sami poskušali zbrati del potrebnih sredstev 
za uresničitev njihove želje.  

 
K točki 6:  
G. Baler je podal poročilo iz seje sveta šole glede postopka imenovanja ravnatelja. 
Sestanek sveta šole bo predvidoma konec meseca marca, na katerem se sprejme sklep 
o oblikovanju  mnenja  sveta staršev. Naslednja seja sveta staršev  bo predvidoma v 
začetku meseca aprila. 
 
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 18.50.  
 
 
 
Zapisala                                                                                      Predsednik sveta staršev 
Zala Pavšek                                                                                           Miran Baler 


