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Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2014/15, 
 

29. 9. 2014 ob 17. uri, v učilnici zgodovine. 
 

  
Prisotni: Nataša Tomec Eržen, Zala Pavšek, Helena Berden, Elizabeta Gruden, Jurij 
Korenc, Ksenija Gorjak, Primož Urbančič, Simona Zore, Tomaž Novak, Jelena Kačar, 
Miran Baler, Nataša Gaber, Sonja Peklenik, Alenka Luzar, Marko Fatur, Elizabeta 
Jaklič, Andreja Ogulin Iskra, ravnateljica Marjanca Vampelj, pomočnica ravnateljice 
Urška Letnar Smolčič. 
 
Opravičili sta se Lidija Leskovšek in Gregor Štrukelj.  
 
  
Predlog dnevnega reda:  
 
  
1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2014/2015 
2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje  
3. Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta OŠ Vrhovci za  šol. leto 

2013/2014 
4. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2014/2015 
5. Sprememba Pravil šolske prehrane OŠ Vrhovci 
6. Evidentiranje nadomestnega člana v UO šolskega sklada 
7. Razno 
 

 
K točki 1: 

 

Za predsednika sveta staršev je bil predlagan lanskoletni predsednik, g. Miran Baler, 
za njegovega namestnika enako lanskoletni podpredsednik g. Tomaž Novak. Oba 
kandidata sta se s predlogom strinjala in bila potrjena soglasno. 
 
Sklep št. 1:  
Predsednik sveta staršev za leto 2014/2015 je g. Miran Baler, njegov namestnik pa g. 
Tomaž Novak.  
 
K točki 2: 

 

Zapisnik sveta staršev je bil posredovan udeležencem pred prvo sejo in  na  zapisnik 
je  bilo  nekaj pripomb. 

 

 

 01 42 30 370 
e-naslov: o-vrhovci.lj@guest.arnes.si 
spletna stran: www.os-vrhovci.si 
TRR: 01261-6030665280 
Davčna št.: 34317627 

 

Osnovna šola Vrhovci 
Cesta na Bokalce 1 
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Pripomba: 

V zadnjem zapisniku je bila zavedena pripomba staršev na strokovnost jezikovne 
šole Mitra. Starše zanima, zakaj je šola kljub temu razpisala možen termin za 
navedeno šolo v novem šolskem letu. Ga. ravnateljica je razložila, da v primeru, če je 
zanimanje in pobuda staršev dovolj velika, jim gre šola nasproti in izvajalcu da 
možnost izvajanja interesne dejavnosti. Po novem šola ne sme več deliti reklamnega 
materiala učencem, pač pa staršem na roditeljskih sestankih. 

Na zapisniku 3. seje sveta staršev se popravi odsotnost ge. Alenke Luzar in ge. 
Elizabete Jaklič v opravičeno odsotnost.  

 

Sklep št. 2:  

Šolo se ponovno obvesti o pripombah staršev na nestrokovnost jezikovne šole Mitra 
in predlaga, da se v naslednjem šolskem letu upošteva priporočila staršev. Ga. 
Alenka Luzar in ga. Elizabeta Jaklič se vpišeta med opravičeno odsotni.  

 

 
Sklep št. 3: 
Zapisnik zadnje seje sveta staršev za šolsko leto 2013/2014 je bil sprejet z zgoraj 
navedenimi pripombami. 
 
 

K točki 3:  

 
Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za leto 2013/2014 
nam je bilo posredovano v pregled pred sejo in ga nismo posebej obravnavali. Ga. 
ravnateljica nam je na kratko povzela bistvene dele in podala še nekaj dodatnih 
informacij: 

 da dva učenca nista napredovala v višji razred, 

 da je bila skupna povprečna ocena 4,2 %, 

 lani smo imeli 3 volonterske pripravnice, ki so pomagale pri pouku 
matematike/fizike, razredne stopnje in svetovalno delavko. Starše je zanimalo 
kakšne so možnosti, da kateri od volonterjev tudi ostane in pomaga še pri 
izvajanju nadstandardnega programa pouka angleščine. Ga. ravnateljica je 
razložila, da so za izvajanje nadstandardnega programa tujega jezika po 
novem potrebna dodatna strokovna znanja. In ker šola nima dovolj primernega 
kadra, se na razpise ne more prijaviti. 

 

Sklep št. 4: 
Svet staršev je sprejel sklep, da se preko Aktiva sveta staršev poda predlog na 
Mestno občino o spremembi zakonodaje glede potrebe dodatnih strokovnih znanj za 
izvajanje tujega jezika. 
 
Sklep št. 5: 
Poročilo o uresničevanju delovnega načrta OŠ Vrhovci za šol. leto 2013/2014 je bilo 
sprejeto. 
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K točki 4: 

Letni delovni načrt OŠ Vrhovci za leto 2014/15 nam je bil posredovan v branje pred 
sejo. 
Ravnateljica nam je posredovala bistvene povzetke letnega delovnega načrta za leto 
2014/2015.  
 
Pripombe in predlogi:  

 Ga. ravnateljica je predlagala , da bi plesni dan in samopostrežni zajtrk, ki je 
predviden v soboto 11. 4. 2015 in je strošek staršev 3,99 EUR, plačal šolski 
sklad.  

 Razložila je tudi, da zadnji športni dan izbira sam razrednik, ki pripravi več 
cenovnih predlogov, o katerih se pogovori s starši in učenci na roditeljskih 
sestankih. 

 Predstavnica 3. b-razreda, ga. Ksenja Gorjak, je predlagala, da bi bil lahko v 
bodoče eden od tehničnih dni  tudi sodelovanje pri sinhronizaciji risank v 
podjetju, kjer je ga. zaposlena. 

 

Sklep št. 6: 
Letni delovni načrt OŠ Vrhovci za šol. leto 2014/15 je bil sprejet. 

 

 

K točki 5:  

 

Ga. ravnateljica je podala kratek povzetek sprememb Pravil šolske prehrane. 

 
Sklep št. 7:  
Spremembe Pravil šolske prehrane so bila potrjene s pripombo, da se v bodoče 
spremembe označijo, tako da so takoj vidne. 
 
 

K točki 6:  

 

Zaradi odhoda dosedanje članice UO šolskega sklada, ge. Grandljič, je treba izvoliti  
nadomestnega člana. Predlagana je bila gospa Zala Pavšek, predstavnica 1. b 
razreda, ki se je s kandidaturo strinjala. 

 

Sklep št. 8:  
Predlog, da ga. Zala Pavšek postane članica UO šolskega sklada, je bil soglasno 
sprejet. 
 

 
K točki 7:  
 
Pripombe in predlogi:  

 Predstavniki prvih razredov so soglasno izrazili željo po bogatejši ponudbi 
interesnih dejavnosti v prvih razredih, ki razen pevskega zbora nima ponudbe. 

 Predlaga se, da naj šola poskusi bolj spodbujati učitelje, da bi sodelovali pri 
vodenju interesnih dejavnosti. 
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 Ga. ravnateljica je dodala, da naj bi bila v pripravi še ponudba interesnih 
dejavnosti  za mlajše pri  atletiki in košarki. Obenem je še omenila, da je zelo 
veliko število prijavljenih učencev na plezanje in na krožek ročnih spretnosti. 
Starše zanima kakšna je možnost, da se v času podaljšanega bivanja, ko se 
otroci združijo, tudi izvaja kakšna od interesnih dejavnosti. V okviru možnosti 
se uravnoteži interesne dejavnosti po vsebini in triadah in preveri, kakšna je 
pravna podlaga, da starši na šoli izvajajo interesne dejavnosti. 

 Pobuda je bila, da se doda tudi interesno dejavnost tehnika, ki pa je letos po 
novem že tudi predmet v 4. razredu. 

 Podan je predlog, da se na internetni strani vse zapisnike sej, tako šolskega 
sklada, kot sveta staršev, uredi po vrstnem redu. 

 Pohvala vsem sodelujočim učiteljem pri prirejanju šolskega bazarja. 

 Podan je predlog za več nastopov pevskega zbora. 

 Predlagano je, da se v šoli izvaja tečaj prve pomoči kot interesna dejavnost, 
mogoče skupaj s kolesarskim krožkom. 

 Predlog staršev zadnje triade je, da bi pri skupinskem pouku angleščine in 
slovenščine učitelji in učenci krožili po skupinah in tako vsi dobili možnost 
enakega znanja in kriterija ocenjevanja.  

 Predstavnica sveta staršev je podala predloge ene od mamic glede 
spremembe določenih jedi na jedilniku, npr. da se sokove nadomesti z vodo in 
namesto paštete pripravi zelenjavni namaz. 

  
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 19.20. 
 
 
  
Zapisala        Predsednik sveta staršev  
Alenka Luzar                                                                          Miran Baler  
 


