
ZAPISNIK SEJE 
SVETA STARŠEV Z DNE 9.11.2006 

    s pričetkom ob 17. uri

Prisotni:  Po  listi  prisotnosti  se  srečanja  Sveta  staršev  opravičeno  niso  udeležili 

predstavniki SS  4.a in 5.a ter neopravičeno predstavnik SS  9.b razreda. Prisotni so bili 

še  ravnateljica  Marjanca  Vampelj,  pomočnica  Urška  Letnar,  Bernarda  Frass,  Majda 

Čebulj in Dorjano Baruca.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Pregled in sprejem zapisnika zadnje seje
2. Poročilo Šolskega sklada 
3. Volitev namestnika predsednika Sveta staršev
4. Predstavitev dela Sveta šole
5. Poročilo o seji Aktiva LJ OŠ 
6. Okrogla miza – Skupaj proti nasilju
7. Šolska prehrana
8. Šolska spletna stran
9. Razno

Ad.1 Pregled in sprejem zapisnika zadnje seje
Svet staršev je potrdil zapisnik prejšnje seje. Prošnja ravnateljice je, da se tajnici pošlje 

Poslovnik  Šolskega  sklada  v  elektronski  obliki.  Prosi  se  predstavnika  9.razreda,  da 

dopolni Seznam članov Sveta staršev s svojim e-naslovom.

Ad.2  Poročilo Šolskega sklada 
Seznanjeni  smo bili  z delom Šolskega sklada v šolskem letu 2005/2006. Poročilo je 

pripravil in predstavil dosedanji predsednik Šolskega sklada g. Dorjano Baruca. 
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Volitev predstavnikov v Šolski sklad: Za predsednico je bila izvoljena ga. Majda Čebulj, 

za njeno namestnico pa Melita  Kozjek.  Člana,  predstavnika staršev,  sta še Simona 

Brečko in Đuro Sokač, člani, predstavniki šole, pa ostajajo dosedanji, Nina Amon, Jana 

Suhadolc in Bojan Lipovec.

Predlog članov Šolskega sklada je,  da se Akt o ustanovitvi  in delu Šolskega sklada 

posreduje  predstavnikom Sveta staršev prvih  in  drugih  razredov,  da  bodo lahko na 

naslednjem roditeljskem sestanku Šolski sklad predstavili ostalim staršem. 

Novembrska  položnica  za  Šolski  sklad  bo  izšla  v  ponedeljek,  13.10.06,  skupaj  s 

položnico  za  prehrano.  Šolski  sklad  ponovno  prosi  starše,  učence,   predvsem  pa 

učitelje, za nove predloge.

Poročilo Šolskega sklada je del tega zapisnika. 

Ad.3 Volitev namestnika predsednika Sveta staršev
Za namestnika predsednika Sveta staršev sta bila predlagana ga. Kristina Umek Jenko 

in g. Đuro Sokač. Za namestnika je bila z večinsko podporo izvoljena ga. Kristina Umek 

Jenko.

Ad.4  Predstavitev dela Sveta šole
Delo Sveta šole je predstavila predsednica Sveta šole ga. Bernarda Frass. Na sestanku 

Sveta staršev bo ena izmed točk dnevnega reda posvečena tudi poročilu iz sestanka 

Sveta šole, ki ga bo predstavil eden izmed treh predstavnikov staršev v Svetu šole.

Člani Sveta šole, ki so bili s štiriletnim mandatom izvoljeni 24.4.2005, so:
- predstavniki MOL-a: Mitja Bartenejev, Ksenja Sever in Mira Olup Umek

- predstavniki šole: Bernarda Frass, Urška Colnar, Eva Škilan, Vera Verlič in Bojan 

  Lipovec

- predstavniki staršev: Alenka Pleško, Beti Češnovar Stamatovič in Đuro Sokač

Ad.5 Poročilo o seji Aktiva LJ OŠ 
Poročilo o seji Aktiva LJ OŠ je pripravila in predstavila ga. Maruša Pirc. 

Zapisnik seje  Aktiva LJ OŠ je bil po e-pošti že poslan vsem predstavnikom SS.
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Ad.6 Okrogla miza – Skupaj proti nasilju
Poročilo o okrogli mizi na temo Skupaj proti nasilju je predstavila ga. ravnateljica. 

Poudarila je, da je bila udeležba slaba (40 udeležencev). Pohvaljena je bila anketa, ki jo 

je med otroki  izvedla in predstavila svetovalna delavka Nina Amon. Na šoli bodo še 

naprej izvajali aktivnosti na temo nasilje, razne delavnice, okrogle mize,... 

Decembra si bodo otroci ogledali igrico „113“.

Poročilo o okrogli mizi na temo Skupaj proti nasilju je bilo staršem poslano po e-pošti.

Ad.7 Šolska prehrana
V šolski kuhinji je prišlo do kadrovske zamenjave. Od ponedeljka, 13.11.06, je v kuhinji 

zaposlen nov kuhar, ki ima 3 mesečni poizkusni rok. Kuhar je bil med kandidati izbran 

tudi zato, ker ima izkušnje z otroki in dietno prehrano. Prvi odzivi otrok so zelo dobri.

Omenjena je bila tudi uničena izkaznica za prehrano. Ravnateljica je poudarila, da se 

vsako uničenje javi razredniku oz. dežurnemu učitelju v jedilnici, ki ukrepa dalje. 

Ad.8 Šolska spletna stran
Šolska spletna stran je bila nazadnje obnovljena 17.10.2006. Starši omenjamo, da so 

nam že predolgo obljubljene nove šolske spletne strani. Ravnateljica pove, da je bil 

ovira prepočasen strežnik na šoli, kar je sedaj urejeno. G. Dorjano Baruca se je 

zavezal, da bo do ponedeljka, 13.10.2006, možen ogled in dostop do nove spletne 

strani www.osvrhovci.org  (forum), iz katere pa bo možen tudi direkten dostop do 

uradne spletne strani šole.

Ad.9 Razno
a. Predstavnica SS je opozorila na dve vabili, ki ju je dobila z dvema različnima 

dnevnima redoma. Do spremembe oz. popravka dnevnega reda je prišlo, ker 

prvotno predvidena 7. točka - Nepravilno ocenjevanje - še ni dobila epiloga. Ko ga 

bo, bomo na seji o tem obveščeni. 

b. Mateja Udovč preveri, če smo že podpisali pristopno izjavo k Aktivu sveta LJ OŠ.

c. Ponovno je bil omenjen predlog v zvezi s postavitvijo "hitrostne ovire na cestišču" na 

vrhovškem klancu. Žal to zaenkrat, zaradi  obračališča  avtobusa, ni možno.

d. Starši smo ponovno zaprosili, da se zaradi varnosti otrok, zjutraj odklene vrata pri 

kuhinji oz. doreče kakšno drugo rešitev za varno "dostavo" prvošolčkov do učiteljic v 

zgodnjih jutranjih urah, torej ob prihodu v šolo.
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e. Bojana Lipovca se naproša (preko ravnateljice), da na kratko napiše pravilnik o 

parkiranju v okolici šole in o dostavljanju otrok v šolo. Predlaga se, da bi bil pravilnik 

objavljen na spletni strani in v šolski publikaciji za naslednje šolsko leto. Predlaga se 

večja koriščenost šolskega avtobusa. Ponovno se naproša babice in dedke, da bi ob 

najbolj „frekventnih“ urah pomagali mlajšim otrokom pri varnem prehodu čez cesto.

f. Predlaga se, da se Svet staršev sestane večkrat v šolskem letu, s krajšim dnevnim 

redom.

Seja se zaključi ob 19.15 uri.

Naslednja seja bo predvidoma v četrtek 1. februarja 2007 ob 17. uri

    Zapisala:                            Ravnateljica:                       Predsednica Sveta staršev:

Melita Kozjek Marjanca Vampelj Mateja Udovč
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Priloga št.1

POROČILO DELA SKLADA OŠ VRHOVCI V OBDOBJU 2005/2006

Povzetek

Jeseni 2005 smo izpeljali drugo zbiranje sredstev in pri tem zbrali 229.500,00sit. V tem času smo 
izvedli še akcijo zbiranja sredstev pri lokalnih podjetjih (podjetja iz okolice šole) in s to akcijo zbrali še 
dodatnih 170.000,00 sit. Decembra smo izpeljali novoletno prireditev za katero so učenci pripravili 
svoje izdelke in za katere smo starši »prispevali« 163.050,00sit. Za novoletni sejem in zabavo pa smo 
porabili skupaj 302.706,95 sit.

Ponovno (tretjič) smo sredstva zbirali marca 06 in do konca aprila zbrali še dodatnih 259.050,00sit. V 
tem letu smo za didaktične potrebe kupili še pet DVD predvajalnikov. Podrobneje so prihodki/odhodki 
vidni v tabeli spodaj.

Delo upravnega odbora sklada v letu 05/06

Upravni odbor se je v tem obdobju sestal štiri krat (6.10.2005,12.12.2005,15.2.2006, 24.4.2006).  V 
tem letu smo naše napore usmerili predvsem v to, da smo zbrali čim več sredstev, in da smo sklad 
premaknili iz mrtve točke. Poleg prispevkov staršev smo poizkusili še z zbiranjem donatorskih sredstev 
podjetij v bližnji okolici. Prošnje smo poslali preko 250. podjetjem in samostojnih podjetnikom. Žal je 
bil odziv dokaj slab, saj se je odzvalo le 11 podjetij od tega jih je 4 podarilo uporabne predmete. 
Upravni odbor sklada je bil pobudnik za novoletno prireditev, ki so jo nato pripravili učitelji in učenci. 
Želja je sicer bila, da bi pripravili še en podoben dogodek ob koncu šole vendar je zmanjkalo elana in 
časa. Konec šole je namreč povezan s hitenjem na vseh področjih tako, da je tak dogodek sploh 
vprašljiv. Mogoče bi bilo smiselno razširiti in obogatiti zaključno prireditev devetošolcev. Smo se pa vsi 
strinjali, da je novoletno srečanje dobro uspelo in da bi lahko postalo tradicionalno. Končno smo 
realizirali še nov telurij, pet kosov DVD-predvajalnikov in barvnega Vrhovškega šolarja. V odboru smo 
razpravljali še o pobudi, da se sofinancira prevoz otrok iz Ceste Dolomitskega odreda, vendar nismo 
dobili dovolj podatkov za odločanje. Ravno tako smo razpravljali še o predlogu, da se tretjim razredom 
omogoči »tečaj« angleškega jezika, vendar za odločanje nismo imeli dovolj podatkov.

Na splošno je bilo delovanje odbora precej težavno, ker razen zelo redkih izjem ni bilo dovolj pobud – 
predlogov za projekte oz. aktivnosti. Odbor je namreč po svoji funkciji organ, ki promovira sklad, zbira 
sredstva in se odloča o razporeditvi le teh. Ni pa sklad tisti, ki bi moral generirati pobude.    

Delovanje sklada v bodoče

Če želimo, ohraniti sklad bo potrebno v bodoče bolj animirati vse vpletene. Zavedamo se, da je čas 
najdragocenejša dobrina, in da projekti zahtevajo ravno največ slednjega. Vendar, če nismo sposobni 
vložiti nekaj časa v to, da pripravimo zanimive dodatne vsebine za naše otroke je potem tudi obstoj 
sklada vprašljiv.

Tako bi vse vpletene ponovno pozval, da razmislimo o nadaljnjih korakih v zvezi s šolskim skladom.
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Tabela: Prihodki in odhodki na računu šolskega sklada (Vir: računovodstvo šole)

Datum Prihodki Odhodki Opis

marec 2005 368.200,00 zbiranje prispevkov staršev (položnica)

junij 2005 105.500,00 prispevek staršev

september 2005 -100.000,00 sofinanciranje šolskega glasila (04/05)

september 2005 -120.000,00 plačilo učitelju rač. tečaja (izveden v 04/05)

november 2005 229.500,00 zbiranje prispevkov staršev

december 2005 170.000,00 donacije podjetij

december 2005 -13.987,28 materiali za novoletno prireditev

december 2005 -103.719,67 materiali za novoletno prireditev

december 2005 -105.000,00 Glasbena mladina – novoletni nastop

december 2005 -80.000,00 Zveza glasbene mladine – novoletni nastop

januar 2006 163.050,00 prihodki od prodaje novoletnih izdelkov

januar 2006 18.050,00 nakazila staršev

februar 2006 13.000,00 nakazila staršev

marec 2006 182.500,00 nakazila staršev

april 2006 46.500,00 nakazila staršev

maj 2006 18.500,00 -63.250,26 pet DVD-predvajalnikov

maj 2006 3.000,00 -140.892,00 Telurij Corn 31115

Junij 2006 -202.500,00 sofinanciranje šolskega glasila(05/06)

Skupaj 1.317.800,00 -929.349,21

Ostane 388.450,79

Pripravil: Dorjano Baruca
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