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ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV 
Z DNE 24.02.2010 

 
 
Prisotni: vsi z liste prisotnosti ( razen spodaj opravičeno oz. neopravičeno odsotnih) , v. d. ravnateljice ga. 
Marjanca Vampelj  in pomočnik v. d.  ravnateljice g. Bojan Lipovec 
 
Opravičeno odsotni: Vojteh Miklavčič, Nada Vodušek 
Neopravičeno odsotni: Nataša Kohek, Nataša Klančar 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. in 2. seje sveta staršev 
2. Realizacija letnega delovnega načrta ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja 
     (v. d. ravnateljice) 
3.   Poročilo o delu šolskega sklada (ga. Maruša Pirc) 
4.   Poročilo predstavnika staršev v eko-programskem svetu (ga. Goranka    
      Žnidar Dečman) 
5. Poročilo predstavnika staršev v timu za vzgojni načrt (g. Franci Hočevar, 
      (ga. Eva Ocvirk) 
6. Predlogi in pobude staršev 
7. Razno 

 
 

 
Ad. 1: Pregled in potrditev zapisnika 1. in 2. seje sveta staršev 
Predstavniki staršev oddelčnih skupnosti smo po elektronski pošti dobili na vpogled 
zapisnike 1. ter 2. seje sveta staršev, ki smo ju brez pripomb potrdili. 
 
Ad. 2: Realizacija letnega delovnega načrta ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja 

     (v. d. ravnateljice) 
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta, ki smo ga prejeli po elektronski pošti, na 
seji nismo prebirali (bila nam je dana možnost) in na ta del ni bilo vprašanj oz. 
komentarjev. Ga. Vampelj je opozorila na napako v petem odstavku in sicer, da ni bil 
realiziran športni dan za oba oddelka tretjih razredov. 
 
Ga. Vampelj nam je podala informacije o realizaciji od 31.1.2010 do sklica sestanka, ki 
niso bile zajete v poročilu in sicer: 

• V zimskih počitnicah je bila izvedena obnova parketa v treh učilnicah, še tri čakajo 
na ta poseg, za malo telovadnico pa se obnova planira v poletnih počitnicah. 

• Realiziran je bil vpis v 1. razred. Vpisanih otrok je za dva oddelka. 
• Potekajo priprave na novo šolsko leto  in sicer so učitelji že dobili gradivo za izbiro 

izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Vsebine bodo kmalu ponujene 
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učencem. Prav tako se evidentirajo potrebe po organiziranju varstva za naslednje 
šolsko leto. Podatki so potrebni za organizacijsko poročilo na Ministrstvo za šolstvo. 

• Na dan seje sveta staršev je organiziran humanitarni ples ( Dve muhi na en mah). 
• Šola je kandidirala in bila izbrana na natečaju »Ples prijateljstva«, ki ga je razpisal 

MOL. Več informacij bo podanih na naslednjem sestanku. 
• Šolo so v zadnjem mesecu večkrat obiskali mediji in sicer iz RTV Slovenija so 

učence spraševali o njihovem gledanju na praznik zaljubljencev, o njihovem odnosu 
do obleke za valeto, iz Vala 202 pa bodo prišli z vprašanjem o (ne)nasilju na šoli. 

• Izvedena je bila pedagoška konferenca na temo diferenciacije v zadnji triadi.  Le ta 
je bila podprta s strani učiteljev, s strani staršev pa je bila izražena želja, da se nam 
o tem posreduje gradivo, na podlagi katerega, se bomo lahko starši pripravili z 
morebitnimi vprašanji ali konkretnimi predlogi na naslednjem sestanku sveta 
staršev. Gradivo bo posredovala ga. Vampelj. Na vprašanje kako je z diferenciacijo 
v  drugi triadi, smo s strani ga. Vampelj dobili odgovor, da se o tem zaenkrat ne 
razmišlja. 

 
Ad. 3: Poročilo o delu šolskega sklada (ga. Maruša Pirc) 
Točka se prestavi za 5 točko dnevnega reda. 
 
Ad. 4: Poročilo predstavnika staršev v eko-programskem svetu (ga. Goranka    

      Žnidar Dečman) 
Dne 9.2.2010 je bil sestanek eko-programskega sveta. Izpostavljene so bile 3(tri) 
poglavitne  teme in sicer: Očistimo Slovenijo v enem dnevu, Zdrava šola ter Prijateljstvo. 
 
Dne 7.4.2010 bo organizirana akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. K projektu se je 
prijavila tudi Šola Vrhovci. Namen je, da v projektu poleg šole aktivno sodelujemo tako 
starši kot četrtna skupnost. Vsaka stran naj bi prispevala enega koordinatorja (šola ima 
dva), kdo je zadolžen za ta projekt v četrtni skupnosti bo poizvedel g. Marko Fatur. Za 
aktiviranje staršev želimo, da s strani ge. Goranke Žnidar Dečman pridobimo okvirne 
smernice oz. navodila o samem projektu, da jih lahko posredujemo staršem.  Šola se je 
zavezala, da bo, ko bo znanih več podatkov, izdelala in posredovala staršem letak o sami 
akciji. Tekom sestanka je G. Fatur pridobil informacijo, da je namen akcije evidentiranje 
divjih odlagališč in čiščenje šolske okolice. Več informacij bo sledilo v elektronski obliki. 
 
Dne 7. 4. 2010 bo EKO dan. Na ta dan bodo organizirane različne dejavnosti  in sicer za I 
in II triado najprej igrica, za III pa predavanje o Eko vasi. Temu bo za I triado sledila 
delavnica izdelave lutk, II in III triada pa bosta imeli delavnice z različnimi eko-vsebinami. 
Na tem mestu je bila izražena prošnja, če kdo pozna ljudi, ki imajo že vpeljano kakršnokoli 
delavnico z eko vsebino, da posreduje kontakt ge. Dečman.  
Vloga, za sofinanciranje delavnic tega dne je bila podana na šolski sklad in v Svetu 
staršev smo se strinjali, da obstaja širši interes za takšno financiranje. 
 
14. 4. 2010  bo v Postojni predstavitev projekta Prijateljstvo. 
 
 
 
Ad. 5: Poročilo predstavnika staršev v timu za vzgojni načrt (g. Franci Hočevar, 

      ga. Eva Ocvirk) 
Sestanek staršev v Timu za vzgojni načrt je bil v januarju. Poudarki so bili na sledečih 
perečih temah: 

• nasilje med otroci (na šoli gre zlasti za verbalno nasilje),  
• (ne)pisanje domačih nalog; problem je bil izpostavljen tudi na Svetu staršev. Gre za 

problem zlasti v zadnji triadi. Strinjali smo se, da so naloge potrebne, da pa je 
potrebno sprotno preverjanje nalog in obveščanje staršev o manjkajočih domačih 
nalogah. Izražena je bila želja, da bi se podučilo  starše (na roditeljskih sestankih) 
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kakšne so posledice (ne)pisanja nalog oz. da se to smatra kot nedelo, ki pa se 
vrednoti. Ga. Luzar Alenka je posredovala, kako so v njihovem razredu rešili 
problem (ne)pisanja nalog in sicer so se v začetku leta z razrednikom dogovorili o 
sistemu preverjanja in obveščanja staršev o domačih nalogah.  

• neopravičeni izostanki v vseh triadah (v I in II triadi gre za jutranje zamude, za 
katere smo krivi starši, v III triadi problem zamujanja k uram po prosti učni uri) 

• medsebojni odnosi med učenci ((ne)kolegialnost)). 
 
 
Potreben je dogovor o vsebini  ukrepov potrebnih za sankcioniranje kršitev pravil šolskega 
reda. Osnovni predlogi so objavljeni na spletni strani in v publikaciji šole. Ga. Ocvirk bo 
oblikovala obvestilo s predlogi za starše, v katerem se jih bo pozvalo k sodelovanju pri 
oblikovanju ukrepov. Dosedanji ukrep družbeno koristnega dela je bil s strani Sveta 
staršev podprt kot eden najbolj koristnih ukrepov. 
 
Ad.3.: Poročilo o delu šolskega sklada (ga. Maruša Pirc) 
Iz do sedaj zbranega denarja se je na podlagi vlog subvencioniralo nekaj taborov. Za 
namene financiranja oz. pomoči socialno šibkim učencem je na razpolago še nekaj 
denarja.  
 
Izraženo je bilo mnenje, da se zbrani denar samo kopiči in se premalo realizira. Ga. 
Maruša je razložila, da konkretnih predlogov, ki bi bili izvedljivi ni bilo. Ga. Vampelj je 
predlagala, da se iz šolskega sklada ponovno financira časopis Vrhovški šolar. Strošek 
takega financiranja znaša 800,00 EUR.  Dela se na tem, da bi na šoli ponovno zaživel 
dramski krožek, ki bi ga financiral šolski sklad. Trenutno se išče mentor. Pomisleki so bili 
na to, da se financira interesna dejavnost za manjši krog učencev. Prevladalo pa je 
mnenje, da v kolikor bo krožek uspešen, bo le to dvignilo ugled šoli. 
 
Predlog za postavitev lesenih igral v nadaljevanju velikega šolskega igrišča, ki bi bil 
namenjen zlasti II triadi, je bil podprt s strani Sveta staršev. G. Juhart je pri realizaciji 
ponudil pomoč,  ga. Maruša Pirc pa mu bo posredovala konkretne predloge igral. 
 
Izraženo je bilo, da naj bomo v elektronsko korenspondenco znotraj sveta staršev vedno 
vključeni vsi predstavniki Sveta staršev, saj  lahko le tako ideje in informacije hitreje 
zaokrožijo. 
 
Osnovne predloge bo zbrala in oblikovala Ga. Maruša Pirc ter ga posredovala 
predstavnikom Sveta staršev, da bomo lahko s tem gradivom nastopili pred starši in si 
pridobili njihovo podporo oz. nove predloge. 
 
 
 
Ad. 6: Predlogi in pobude staršev 
S strani staršev je bil izpostavljen problem varnega prihoda v šolo zlasti za I in II triado. 
Gre za vhod v stari del šole iz smeri Ceste na Bokalce. Opozarjamo na prometni kaos v 
jutranjih urah, ko se na območju uvoza v šolo križajo mesti avtobus, osebna vozila (starši, 
učitelji, mimo vozeči se vozniki), tovornjaki (dostava in sosednje gradbišče) ter pešci! Ena 
od idej za rešitev problema bi bil poostren nadzor (v to smer se bo angažiral G. Baler), 
drugi predlog je bil dvignjen prehod za pešce ali pa kar njegova ukinitev, možnost 
prostovoljcev za kontrolo prometa kot so gasilci ali upokojeni šoferji. 
G. Fatur se s to problematiko ukvarja in zaenkrat je najbližja smiselna rešitev v prestavitvi 
vhoda na dvorišče  med staro šolo in njenim prizidkom. Ideja še ni povsem dokončana, s 
strani Sveta staršev je bila dobro sprejeta. 
 
Predstavnik staršev 1A je podal dve pritožbi s strani staršev njihovega razreda in sicer: 
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• voznik večjega šolskega kombija v popoldanskem času vozi z neprilagojeno 
hitrostjo, vožnja ne deluje varno, prav tako ima neprimeren odnos do otrok. Apel je 
bil naslovljen na go. Vampelj, ki je obljubila rešitev v tednu dni! 

• Prav tako je bilo izraženo nezadovoljstvo nad lastniki psov, ki le te vodijo na šolsko 
igrišče opravljati potrebo! 

 
S strani predstavnice 2b razreda, pa je bila izražena želja, da naj kuharice pri strežbi hrane 
sicer otrokom ponudijo v pokušino vso hrano, vendar naj otrok ne silijo! 
Ga. Vampelj je razložila, da je bila v kontroli večkrat in da je tedaj po njenem mnenju 
razdeljevanje hrane potekalo primerno. Trenutno pa ima kot prednostno nalogo ureditev 
razmer v kuhinji oz. odpravo nezadovoljstva glede prehrane med učenci in starši. Analiza 
ankete, ki je bila izvedena med učenci o hrani in prehranjevanju pa je v teku. 
 
 
Ad. 7: Razno 
Tekom sestanka je bilo s strani predsednika Sveta staršev izraženo nezadovoljstvo o 
neopravičeni odsotnosti obeh predstavnikov 9ih razredov. Ga. Vampelj nas je seznanila, 
da je bil leta 2004 sprejet sklep, da se predstavnika staršev, ki je dvakrat neopravičeno 
odsoten zamenja! 
 
S strani prisotnih članov Sveta staršev pa je bilo izraženo nezadovoljstvo, ker nismo bili 
obveščeni o izidu volilnega rezultata na razpisu za delovno mesto ravnatelja šole in smo 
bili neuradne informacije deležni na roditeljskih sestankih s strani učiteljev! 
 
 

 
Zapisala   v. d. ravnateljice             predsednik Sveta staršev 
 
Lidija Kajin  Marjanca Vampelj              Borut Juhart 

 


