
 
 
 
 
 

Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2015/16, 
28. 9. 2015 ob 17.00 uri v učilnici zgodovine  

 

Prisotni: Vladimir Boštjan Bregar, Leonida Kraševec, Jonika Marflak, Trontelj, Maja 
Špolar, Zala Pavšek, Amir Kulauzović, Romana Čepon, Urban Jamnikar, Ksenija 
Gorjak, Simona Zore, Katarina Valentinčič, Jelena Kačar, Miran Baler, Nataša Gaber, 
Alenka Luzar, Eva Ocvirk, Marko Fatur. 
 
Opravičili so se: Elizabeta Gruden, Jurij Korenc, Sonja Peklenik. Naknadno 
opravičilo: Tomaž Novak.  
 
Odsoten Primož Urbančič. 
 

Predlog dnevnega reda:  
1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2015/2016  

2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje  

3. Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta OŠ Vrhovci za šol. leto 
2014/2015  

4. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2014/2015 

5. Razno  
 
Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet.  
 
1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2015/2016  
Za predsednika sveta staršev je bil predlagan lanskoletni predsednik, g. Miran Baler - 
predstavnik 7. a razreda, ki se je s predlogom strinjal. Za njegovega namestnika je bil 
predlagan g. Amir Kulauzovič - predstavnik 2. c razreda, ki se je s predlogom prav 
tako strinjal. Oba sta bila potrjena soglasno.  
 
Sklep št.1:  
Predsednik sveta staršev za leto 2015/16 je g. Miran Baler, njegov namestnik pa g. 
Amir Kulauzovič. Predstavnik v svetu staršev ljubljanskih osnovnih šol je še nadalje 
g. Miran Baler. 
 
2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje  
Zapisnik zadnje seje sveta staršev je bil posredovan udeležencem pred prvo sejo, 
nanj ni bilo pripomb in je bil zapisnik sprejet.  
 
Sklep št 2:  
Zapisnik 4. seje sveta staršev za šolsko leto 2014/15 se potrdi.  
 
3. Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta OŠ Vrhovci za šol. 
leto 2014/2015  
Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za leto 2014/15 je bil 
posredovan kot gradivo za prvo sejo sveta. Ravnateljica je v začetku povedala, da je 
šola pridobila status kulturne šole - naziv za dobo 5 let. V nadaljevanju je povzela 
vsebino poročila. S strani staršev sta bili podani dve pripombi in sicer na strani 29, pri 
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5. b, se poročilo dopolni z rezultati RJI in Hitro računanje, na strani 21 se 6. b 
spremeni v 7.b. 
 
Sklep št 3:  
Potrdi se Poročilo o uresničevanju delovnega načrta OŠ Vrhovci za šol. leto 
2014/2015 z zgoraj navedenimi spremembami.  
  
4. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2015/2016  
Letni delovni načrt OŠ Vrhovci za leto 2015/16 je bil posredovan v branje kot gradivo 
k četrti točki dnevnega reda za prvo sejo. Ravnateljica je v uvodu k točki povedala, 
da sta v tekočem šolskem letu dva nova oddelka, kar pomeni potrebo po novih 
zaposlitvah. Z gradnjo novega naselja Zeleni gaj se je povečal vpis v šolo. Iz tega 
naselja je vpisanih približno 25 novih učencev, predvsem v prvi razred. Zaradi 
povečanega vpisa je bil oblikovan še en oddelek drugega razreda. Zaradi prostorske 
stiske smo kabinet preuredili v učilnico za pouk učnih skupin in preuredili garderobo v 
novo učilnico.  
 
Predstavniki staršev so podali pripombo na zimski ŠD, in sicer drsanje v Kranju. 
Predlagali so, da se ŠD izvede v Ljubljani. Ravnateljica je odgovorila, da se 
stroškovnik pripravlja pred začetkom šolskega leta, ko še ni možen dogovor z 
lokalnimi drsališči (Gabrje). Ob pridobitvi boljše ponudbe za drsanje bo ŠD 
organiziran na ustreznejši lokaciji. Tekla je tudi razprava glede ŠD v Atlantisu. 
Nekateri so mnenja, da je predrag, drugi starši izvedbo podpirajo. 
 
Sklep št 4:  
Svet staršev poda soglasje k Letnemu delovnemu načrtu OŠ Vrhovci za šolsko leto 
2015/2016.  
 
5. Razno  
 

 Uvodoma je predsednik sveta, g. Baler, zaprosil člane sveta, da pisne 
predloge za obravnavo pod točko razno, pošljejo na elektronski naslov šole 
pred sejo. 

 

 Izpostavljena je bila tema organiziranega prevoza v šolo. Ravnateljica je 
povedala, da se vsako leto znova določijo ure in postaje glede na število 
učencev, ki potrebujejo šolski prevoz. Starši in učenci so bili o vseh 
spremembah za šolsko leto 2015/2016 že obveščeni. 

 

 Predstavnik staršev je opozoril, da je iz poročil videti, da je bila nabavljena 
mivka za ureditev igrišča in ga je zanimalo, kdaj bodo ureditev izvedli. 
Ravnateljica je odgovorila, da je bila mivka nabavljena v mesecu aprilu, 
prenova igrišča pa je planirana v sklopu prenove šole. Ravnateljica bo člane 
sveta staršev sproti obveščala o izvedbi prenove. 

 

 Predstavnica staršev je povedala, da je OŠ Vrhovci v primerjavi z drugimi 
osnovnimi šolami v MOL glede cene obveznih delovnih zvezkov 1 x na 1. 
mestu in 1 x na 2. mestu. Sledila je razprava. Ravnateljica je povedala, da so 
učitelji pri izboru delovnih zvezkov avtonomni.  Strinjala se je s pobudo 
staršev, da učitelji ponovno na strokovnih aktivih pregledajo in strokovno 
utemeljijo izbor delovnih zvezkov od 4. do 9. razreda ter da se za naslednje 
šolsko leto približajo cilju zmanjšanja stroškov za 20 %. 



 
Poročilo s strani aktivov naj se obravnava v mesecu februarju (marcu). 

 
Glede stroškovne učinkovitosti je v nadaljevanju predstavnica staršev 
predlagala skupno naročilo zvezkov za pridobitev čim večjega rabata pri 
nakupu (kot na OŠ Vič). Ravnateljica bo pridobila informacije o možnosti 
izvedbe. 
 

 Poročilo o delovanju šolskega sklada je podala gospa Alenka Luzar. 
Predstavila je šolski sklad za nove člane sveta staršev. Povzela je, da je v 
skladu na dan 19. 9. 2015 stanje 2.857,00 EUR. Predstavnikom staršev je 
poudarila, da je šolski sklad namenjen tudi reševanju finančnih stisk staršev. 
Predstavniki oddelkov so pozvani, da se s starši v oddelku neformalno 
pogovorijo o načinu finančne pomoči. Prošnje se obravnavajo anonimno. Cilj 
pomoči je, da čim več otrok dobi prehrano in da se jih čim več udeleži 
organiziranih taborov.  

 

 Predstavnica sveta staršev je podala predlog, da se poleg novoletnega 
bazarja organizira še en bazar. S strani šole je bil podan odgovor, da je 
organizacijsko težko izpeljati še en bazar.  
 

 Predstavnica sveta staršev je podala predlog, da se organizira sejem rabljenih 
oblačil in se zbran denar nameni šolskemu skladu. Ravnateljica bo predlog 
posredovala učiteljskemu zboru.  

 

 Predstavnik sveta staršev je povedal, da bo letošnja valeta 13. 6. 2016 na 
Gospodarskem razstavišču. S ciljem zmanjševanja stroškov bodo učenci 
organizirali srečelov, predstave ipd. Starši so vabljeni, da se organiziranih 
dogodkov udeležijo v čim večjem številu. 

 

 Predstavnica sveta staršev je povedala, da na šoli poteka tekmovanje Genius 
Logicus. Prosila je, da bi se šola prijavila na podobno tekmovanje, vendar na 
državnem nivoju. Ravnateljica je odgovorila, da bo šola omogočila udeležbo 
tudi na te vrste tekmovanjih.  
 

 Predstavnica sveta staršev bo poslala v tajništvo šole podatke podjetja, ki 
izdeluje etuije za kartice, ki jih učenci uporabljajo za knjižnico in kosilo. 
 
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 19.05  
 
 
Zapisala               Predsednik sveta staršev 
Romana Čepon                                 Miran Baler 
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