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Zapisnik  1.  seje sveta staršev OŠ VRHOVCI v šol. letu 2011/12, 
 dne 26. 9. 2011, ob 17. uri  v u čilnici zgodovine. 

 
 
 
Prisotni: Vanja Krmelj, Alenka Zadnikar, Metoda Pirnat Hrovat, Jelena Kačar, Miran 
Baler, Sonja Peklenik, Alenka Luzar, Blaž Pustovrh, Andreja Ogulin Iskra, Jožica 
Ozimek Berčon, Tomaž Košir, Maja Lajevec, Mojca Oblak, Marjeta Dolinar. 
Opravičili so se Vanja Kotnik, Tomaž Novak in Brane Arh, odsotna je bila Danijela 
Brečko.. 
 
Člani sveta staršev so gradivo prejeli po elektronski pošti. 
 
Dnevni red: 
1. Izvolitev predsednika sveta staršev za šolsko leto 2011/12 
2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje. 
3. Obravnava letnega poročila OŠ Vrhovci o uresničevanju delovnega načrta za 

šol. leto 2010/11  
4. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šol. leto 2011/12   
5. Program prilagajanja na vodo. 
6. Razno 
 
 
Ravnateljica predstavi delovanje sveta staršev novim članom.  

 
K točki  1:  
Starši so za predsednika sveta staršev predlagali g. Mirana Balerja, za namestnico 
pa go. Mojco Oblak. Predstavijo se tudi ostali predstavniki sveta staršev. V 3. b- 
razredu je predstavnica, ki obenem zastopa tudi 1. b-razred. V 8. c-razredu niso 
izbrali svojega predstavnika. Starše 8. c se ponovno pozove naj izberejo 
predstavnika, ki jih bo zastopal na sejah sveta staršev. 
 
   
Sklep št.1: Za predsednika sveta staršev se potrdi g. Miran Baler, predstavnik staršev 
3. a-razreda.  
 
Sklep št. 2: Član sveta staršev ne mora biti hkrati predstavnik staršev v dveh 
razredih. 
 
K točki 2: 
Na zapisnik 3. seje sveta staršev s šol. letu 2010/11 ni bilo pripomb, zato so ga člani 
sveta staršev potrdili.   
 
Sklep št.3: Zapisnik 3. seje sveta staršev v šol. letu 2010/11 se potrdi. 
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K točki 3: 
Ravnateljica Marjanca Vampelj je predstavila Letno poročilo OŠ Vrhovci o 
uresničevanju delovnega načrta za šol. leto 2010/11. Seznanila jih je s popravki na 
strani 1, 10 in 15. 
 
Ga. Iskra je izpostavila, da so kartice za prehrano v primeru novega naročila 
predrage. Ravnateljica je obvestila, da bo svet šole zaradi cenejšega ponudnika na 
četrtkovi seji predlagal novo ceno kartic, in sicer iz  20 eur na 10 eur. Obenem je 
opozorila, da je potrebno poškodovane kartice vrniti v računovodstvo zaradi lažje 
sledljivosti števila le teh. 
G. Pustovrh je predlagal, da bi se poiskali ovitki za kartice iz močnejših materialov. 
 
Člani sveta na Letno poročilo OŠ Vrhovci o uresničevanju delovnega načrta za šol. 
leto 2010/11 ni imeli drugih pripomb. 
 
 
K točki 4: 
Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt  OŠ Vrhovci za leto 2011/12. Glede na 
pripombe staršev, da se določeni delovni zvezki, ki so bili na seznamu ne bodo 
uporabljali, je ravnateljica bolj podrobno razložila, da se v mesecu maju učitelji 
odločajo o učnem gradivu. Letos pa so šele v mesecu juniju spremenili učni načrt  in 
vzporedno gradivo za predmete narava, biologija, kemija in fizika. Rešitev za letos so 
učni delovni listi iz katerih se otroci tudi učijo za teste in ustno spraševanje. Problem 
je potrebno predstaviti  na konferenci učiteljev. 
• Podano je bilo vprašanje o izbiri delovnih zvezkov, ki niso uporabljeni oz. ne 

služijo svojemu namenu, predvsem pri predmetu državljanska vzgoja in etika. 
Odgovor je bil, da učbeniki še niso bili prenovljeni. 

• Starše zanima kje je možno videti učni načrt. Ga. ravnateljica je povedala, da si ga  
lahko ogledajo na spletni strani Zavoda RS za šolstvo in za lažjo orientacijo je 
ravnateljica obljubila, da se na šolsko spletno stran doda tudi povezava na to 
spletno stran. 

• Na spletno stran se dodajo tudi  merila o ocenjevanju . 
• Več staršev je postavilo vprašanje, na kakšen način se izbira interesne dejavnosti 

šole in zakaj otroci v nižji triadi nimajo možnosti več športnega gibanja, v višjih pa 
logike. Ravnateljica je poudarila, da šola razdeli interesne dejavnosti na zunanje 
izvajalce in tiste, ki jih ponudijo sami učitelji. Te pa je potrebno razdeliti na več 
različnih področij (glasbene, jezikovne šole, šport...). Obljubila je da bo šola 
poskusila poiskati še več notranjih možnosti, preveri pa se tudi možnost, da se 
izvajanje katere od interesnih dejavnosti prevzame kateri od staršev. 

• Ravnateljica bo staršem poslala vprašalnik, na katerih področjih lahko starši 
ponudijo šoli pomoč z znanjem, idejami, izkušnjami  itd. 
 

Sklep št.4: Člani sveta staršev so potrdili Letni delovni načrt OŠ Vrhovci za šol. leto 
2011/12. 

 
   

K točki 5: 
Tudi v letošnjem letu Mestna občina Ljubljana organizira tečaj plavanja za učence 1. 
in 3. razreda. Tečaj v celoti financira Mestna Občina. Potrebno je soglasje sveta 
staršev. 
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Sklep št.5:  Člani sveta staršev soglašajo z izvedbo plavanja za učence 1. in 3. 
razreda. 
 
 
K točki 6: 
Med predlogi in pobudami staršev smo obravnavali naslednje: 

• Prehod iz Snojeve ulice na Brdu je potrebno označiti  s prehodom za pešce. 
Na to so opozorili starši otrok, ki od tam prihajajo in prosili za pomoč pri 
izvedbi tega šolo in svet staršev. 

• Šolski kombi, ki pripelje iz smeri Grič, naj bi vozil prehitro. Ravnateljica prosi, 
da se v takih primerih navedejo točni podatki, da bomo lahko ukrepali.  

• Ravnateljica je obvestila, da MOL organizira brezplačno izobraževanje staršev 
(tujcev) za slovenski jezik. 

• Posredovala je tudi podatek, glede na pripombe staršev, da je zgornja meja 
učencev v posameznih razredih 28, v podaljšanem bivanju pa 28, 24 oz. 21 
učencev. 

• Predsednik, g. Baler, je predstavil povezovanje sveta staršev osnovnih šol na 
področju Ljubljane. V lanskem letu je tudi sam sodeloval pri nastajanju Bele 
knjige, v kateri so zabeležene vse smernice pri nastajanju učnih načrtov. 
Potrebno je preveriti, ali bi kateri od staršev želel pri tem sodelovati. 

• Šola je s pomočjo šolskega sklada financirala nakup risalnih listov za vse 
učence. Izbrani dobavitelj je bil papirnica Radeče, končni znesek je 706,33 
EUR.  
 

Naslednja seja sveta staršev je predvidena v februarju 2012, po potrebi prej. 
 
 

 
Zapisala          Predsednik sveta staršev 
Alenka Luzar                                                                            Miran Baler 
 
 
 
 
 
 
  


