
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnutek zapisnika  2.  seje sveta staršev OŠ VRHOVC I v šol. letu 2010/11 dne 
15. 2. 2011, ob 17. uri  v u čilnici zgodovine OŠ VRHOVCI. 
 
 
 
Prisotni: Marinka Grandljič, Miran Baler, Andreja Jaklič, Alenka Luzar, Nataša Oblak, 
Martina Truden Konstatinovič, Brane Arh, Mojca Pintar, Darja Kropivšek, Nataša 
Dolinar, Nada Vodušek, Mojca Oblak, Marjeta Dolinar, ravnateljica in pomočnica 
ravnateljice, opravičili so se Tomaž Novak, Lidija Kajin, Borut Juhart.  
Odsotni so bili: Danijela Brečko, Vojteh Miklavčič in Franci Hočevar. 
 
Na prošnjo predsednika sveta g. Juharta je sejo otvoril in vodil namestnik g. Baler. 
Dnevni red z vso dokumentacijo nam je bil poslan po elektronski pošti, z njim smo se 
soglasno strinjali.  
 
Dnevni red: 
1. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje (priloga) 
2. Realizacija Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci  ob koncu 1. ocenjevalnega 

obdobja v šol.  letu 2010/11 (priloga) 
3. Poročilo o delu šolskega sklada (priloga) 
4. Izvolitev predstavnikov UO šolskega sklada 
5. Predlogi in pobude staršev 
6. Razno 
 
 

 
Ad.: 1 
Zapisnik 1. seje, ki je bil posredovan po elektronski pošti, smo člani sveta staršev 
potrdili.  Starši želimo zaradi nadaljnjega obveščanja zapisnik seje prejemati kmalu 
po seji, zato sprejmemo sklep, da se osnutek zapisnika v bodoče posreduje članom 
sveta staršev v 10 dneh po seji.  
 
 
Ad.: 2 
Ga. ravnateljica Marjanca Vampelj je predstavila pomočnico, ki se je vrnila s 
porodniškega dopusta in kratko  predstavila realizacijo LDN (opis Realizacije Letnega 
delovnega načrta je bil posredovan po elektronski pošti). Izpostavila je naslednje: 

• Ocenjujejo, da se je prehrana izboljšala, zaradi zaposlitve dodatne pomivalke 
je organizacija v kuhinji boljša. 

• Veliko časa so posvetili urejanju pravilnikov in ostalim dokumentom (Pravilnik 
o računovodstvu Osnovne šole Vrhovci, Pravilnik o gibanju računovodskih 
listih in register tveganj, letno poročilo za leto 2010 in finančni načrt za leto 
2011). 
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• Povprečna ocena za celotno šolo je 3,91 (lani 3,88). Učni uspeh ocenjujejo kot 
zadovoljiv in primerljiv s preteklostjo OŠ Vrhovci. Variabilnost ocene 
(standardni odklon) ni podana.  Primerjave med ljubljanskimi šolami na OŠ 
Vrhovci ni,  ga. ravnateljica opozori,  da na ocene vplivajo številni dejavniki, ki 
otežujejo primerljivost.  

 
Na realizacijo LDN ni bilo pripomb. 
 
 
Ad.: 3 
Poročilo o delu šolskega sklada predstavi ga. Alenka Luzar. Trenutno finančno stanje 
sklada znaša 918,09 evrov. Več aktivnosti je v zadnjem obdobju sklad namenil 
področju subvencij, realizirana je bila tudi plezalna stena. Novih predlogov trenutno 
ni, zato je podana pobuda za zbiranje idej o novih projektih, ki bi obogatili učni proces 
in bivanje  otrok v šoli.  
 
 
Ad.: 4 
Izvoljeni so bili novi predstavniki UO šolskega sklada.  
S strani učiteljev so predstavniki ga. Plešec, ga. Jerneja Šorli ter g. Primož Hladnik. 
Predstavniki staršev so naslednji:  

• za prvo triado: ga. Marinka Grandljič, 1. b in Alenka Luzar, 3. a 
• za drugo triado: g. Brane Arh, 5. b 
• za tretjo triado: Vojteh Miklavčič, 7. a 

Hvala vsem predstavnikom. 
 
Ad.: 5 
Med predlogi in pobudami staršev smo obravnavali naslednje: 

• IDENTIFIKACIJA NADARJENIH. Starši so izrazili zanimanje, kako poteka 
proces odkrivanja in razvijanja. Ga. ravnateljica predstavi delo, ki poteka 
skladno z nacionalnim  konceptom Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 
devetletni osnovni šoli, ki je javno dostopen in smo ga po seji tudi prejeli po 
elektronski pošti.  Dogovorimo se, da na naslednji seji delo na tem področju 
predstavi ga. Vesna Mucić, ki skrbi za to področje. 

• PROBLEM VHODA. Še vedno se med starši (posebej pešci) pojavlja 
nezadovoljstvo zaradi obremenjenosti vhodov in prometne varnosti. Starši 
podajajo pobude za odpiranje nekdanjega vhoda. Ga. ravnateljica pojasni, da 
se stanje z vhodi zaradi varnosti ne bo spreminjalo.  

• PROMETNA VARNOST. Pobude staršev opozarjajo na nevarnosti na cesti 
zaradi (ne)ustavljanja in nepreglednosti cest in prehodov zaradi parkiranja. 
Pereč je problem zasedanja parkirišč s strani bližnjih stanovalcev. Na šoli 
stanje budno spremljajo, opozarjajo policijo in mestno redarstvo. Ga. 
ravnateljica izpostavi napredek na tem področju (urejena pot z rumenimi 
oznakami na tleh, postavljeni stebrički, 18 prekrškov). 

• Predstavnik staršev pohvali napredek šole na področju varnosti v zadnjih dveh 
letih.  

• STARŠI IN ŠOLA IZREKAJO ZAHVALO PROSTOVOLJCEM, KI V SAKO 
JUTRO SKRBIJO ZA PROMETNO VARNOST OB PREHODU ZA PEŠ CE. 

• Podana je pobuda za čiščenje snega na peš poteh, opozorila so bila 
posredovana na četrtno skupnost. 

• Pobuda staršev za spremembo ureditve prehoda na koncu igrišča blizu 
gostilne Pečarič.  
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• Šola se zaveže, da bo vztrajno opozarjala mestno redarstvo in podala v 
preučitev predlog za spremembo prehoda. 

• Pobuda staršev za ograditev klopce ob igrišču: ograja je v načrtu, predvidena 
je nova ureditev, vendar bo dostop ostal odprt. Ga. ravnateljica pojasni, da je 
nočni obisk po nastavitvi reflektorjev manjši.  

• Podana pobuda za izkoriščanje evropskih sredstev (urejanje igrišč, drugih 
razvojnih projektov). 

• Podana je bila tudi pobuda za vzpostavljanje povezav  (pobratene šole v tujini) 
in izmenjav učencev in učiteljev. OŠ Vrhovci tega še nimajo, zato starši 
predlagajo, da se učitelje motivira v tej smeri ter spremlja odprte  razpise. 

• Predlog staršev za fleksibilni urnik za učence 8. razreda. Prosijo za dvojno uro 
pri pouku kemije in fizike, da bi lahko opravljali poskuse (namesto ene ure 
dvakrat na teden, po dve uri skupaj enkrat tedensko). Pomočnica ravnateljice 
opozori, na možnost izpadov ur, vendar soglaša, da je to tveganje možno 
odpraviti ob prilagoditvah v vsakoletnem šolskem koledarju. 

• Problem sočasnosti roditeljskih sestankov v različnih razredih (ki je bil 
izpostavljen v preteklosti) je z rešitvijo dva oddelka na dan v razmiku ene ure  
po mnenju staršev zadovoljivo rešen.  

• Diskusija o avtoriteti učitelja: pobuda staršev za oblikovanje pravil in določanje 
meja se sklene z  ugotovitvami, da je potrebno stalno izobraževanje učiteljev 
ter sodelovanje med učitelji in starši.  

 
 
Naslednja seja sveta staršev je predvidena v maju 2011, po potrebi prej. 

 
 
 
Zapisnikar:      Namestnik predsednika sveta staršev 
Andreja Jaklič                                                                     Miran Baler                
 
 
 
 
 
 
  


