
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2013/14, 
 24. 2. 2014 ob 17. uri v učilnici zgodovine. 

 
Prisotni: Helena Berden, Lidija Leskovšek, Jurij Korenc, Vanja Krmelj, Gregor 
Štrukelj, Tomaž Novak, Jelena Kačar, Miran Baler, Andreja Snoj, Barbara 
Engelsberger, Alenka Luzar, Nataša Zaviršek Žorž, Elizabeta Jaklič, Andreja Ogulin 
Iskra, Tanja Vrbovšek. 
 
Odsotni: Ljubica Knežević Cvelbar, Aleksandra Kutin, Dušan Krajnčič, Nataša 
Hladnik Oblak, Jožica Ozimek Berčon. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje in 1. dopisne seje 
2. Realizacija Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci ob koncu 1. ocenjevalnega 

obdobja v šolskem letu 2013/14 
3. Poročilo o delu šolskega sklada 
4. Imenovanje članov v pritožbeno komisijo 
5. Predlogi in pobude staršev 
6. Razno 
 

K točki 1:  
Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje in 1. dopisne seje 
 
Sklep št. 1: Oba zapisnika sta bila soglasno sprejeta in potrjena. 
 
 
K točki 2: 
Realizacija Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci ob koncu 1. ocenjevalnega 
obdobja v šolskem letu 2013/14 
 
Ravnateljica pove, da je delovni načrt OŠ Vrhovci ob koncu 1. ocenjevalnega 
obdobja izpolnjen, da so rezultati oz. ocene učencev zadovoljive in da razen pri treh 
ali štirih učencih na šoli ni praktično nikakršnih težav z doseganjem učnega načrta ter 
z njihovim ocenjevalnim uspehom. 1 učenec se šola na domu. Komunikacija med 
učitelji, učenci in starši se je v tem šolskem letu dodatno izboljšala (tudi) zaradi 
uporabe e-asistenta. Težave se pojavljajo le pri kadrovanju, saj šola ne sme 
zaposlovati dodatnih učiteljev, zato občasno prihaja do kadrovskih težav, ki so se 
sedaj uspešno reševale z nadomeščanjem ter občasno prerazporeditvijo nekaterih 
učiteljic.  
 
K točki 3: 
Poročilo o delu šolskega sklada 
 
Ga. Alenka Luzar predstavi šolski sklad ter njegovo delovanje v šolskem letu 
2013/14. Trenutno je v šolskem skladu cca 5.600 EUR.  Na starše se apelira, da po 
oddelkih povprašajo o potrebah za zagotovilo sredstev (pomoči) učencem iz 
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šolskega sklada. Iskalo se bo načine, kako pridobiti dodatna sredstva za šolski sklad, 
v zvezi s tem se bo verjetno organiziral tudi sestanek.  
Predlog, da se poizkuša povezati z katerim od uspešnih slovenskih udeležencev na 
pravkar končanih Olimpijskih igrah (g. Tomaž Novak izpostavi poznanstvo z 
pomočnikom trenerja Slovenske hokejske reprezentance), s pomočjo katerih bi zbrali  
dodatna sredstva za šolski sklad – npr. z dražbo dresa katerega od športnikov in 
podobno. 
Ob investicijah, ki naj bi jih financirali deloma ali v celoti iz šolskega sklada, se pojavi 
ideja o postavitvi opozorilnega radarja pred prehodom za pešce na cesti od Brda 
proti Vrhovcem. Cestni odsek je nevaren, ker občina ni pripravljena financirati 
dodatne opozorilne table oz. radarja, ki voznika opozarja na prekoračeno hitrost, je 
predlog, da se zadeva financira iz šolskega sklada.  
V območju šolskega igrišča bi bilo potrebno namestiti dodatne opozorilne table, da 
psom vstop na igrišče ni dovoljen, saj se pojavljajo precejšnje težave z pasjimi 
iztrebki.  Iz tega razloga se predlaga postavitev table, da se izvaja videonadzor na 
območju med avtobusno postajo ter malim šolskim igriščem. 
Člani sveta staršev po oddelkih apeliramo na ostale starše, da je psom resnično 
prepovedan vstop na šolsko igrišče. 
 
K točki 4: 
Imenovanje članov v pritožbeno komisijo 
 
V pritožbeno komisijo je treba imenovati 2 člana. Mandat traja 4 šolska leta. 
Kljub odsotnosti, se bo v komisijo predlagala ga. Metoda Pirnat (ob njenem 
morebitnem strinjanju), drugi član pa je g. Jurij Korenc, ki se z imenovanjem v 
komisijo strinja. 
 
K točki 5 in 6: 
 
Predlogi in pobude staršev in razno      

 Pritožba zaradi predragih kartic za šolsko prehrano ob njihovi morebitni zgubi. 
Cena ponovne izdelave kartice je 10 EUR, pobuda s strani nekaterih staršev k 
iskanju novega, cenejšega dobavitelja kartic.  Prav tako predlog, da se v primeru 
razmagnetenja kartice naslovi reklamacija na dobavitelja, ki naj novo kartico 
zagotovi brezplačno. 

 Pojasnjen dogodek glede plačila avtobusnega prevoza za učenca, ki le-tega ni 
koristil, saj se športnega dne ni udeležil. Ker njegova ne-udeležba ni bila šoli 
sporočena vsaj 3 delovne dni prej, je prevoz dolžan plačati. Šola je ravnala 
pravilno, po sklepu sveta šole. 

 Pojavljajo se težave v garderobah na predmetni stopnji. V garderobne omarice 
se vlamlja, zato je šola sprejela odločitev, da so garderobe v času od začetka 1. 
do konca 4. ali 5. šolske ure zaprte, učenci naj opremo za šport nosijo s seboj in 
je ne puščajo v garderobnih omaricah.         

 Razlaga s strani ge. ravnateljice, zakaj defektologinja ni več prisotna v šoli. Šola 
je dobila odločbo ZPIZ, da ima delavka omejitve. Napotena je na čakanje doma 
in dobiva polno plačo. Ravnateljica pove, da čakamo odgovor pristojnega 
ministrstva glede tega kdaj in če se bo delavka lahko vrnila na svoje delovno 
mesto v šolo.  Šola dodatnih kadrov žal ne more zaposlovati. 

   
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 18.30. 
 
 
Zapisal              Predsednik sveta staršev 
Gregor Štrukelj             Miran Baler  

   
 


