
 
 
 

 
 

Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2016/17, 
7. 3. 2017 ob 17.00 v učilnici zgodovine  

 

Prisotni: Primož Može, Gregor Ucman, Matjaž Horvat, Vladimir Bregar, Leonida 
Kraševec, Jana Marinčič, Maja Špolar, Zala Pavšek, Matej Marinč, Katie Zgonc, Polona 
Maček, Karin Petrina, Ksenija Gorjak, Helena Urbančič, Simona Zore, Tomaž Novak, 
Jelena Kačar, Miran Baler in Sonja Peklenik. 
 
Odsotni: Romana Čepon, Katarina Valentinčič, Nataša Gaber in Alenka Luzar. 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje  
2. Realizacija LDN ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja 
3. Poročilo rezultatov ankete o interesnih dejavnostih 
4. Poročilo o delu šolskega sklada 
5. Predlogi in pobude staršev 
6. Razno 
 
 
K točki 1: 
Na zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2016/17 ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 1: Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2016/17 se potrdi. 
 
 
K točki 2: 
Gospa ravnateljica je podala poročilo o delu in člane sveta staršev seznanila, da ni bilo 
odstopanj od načrtovanih vsebin v letnem delovnem načrtu. 
 
Staši so vprašali, kakšni so odzivi na vzgojne ukrepe, ki so bili izrečeni. Ravnateljica 
pojasni, da se stanje po izdanih izrekih izboljšuje. Pri izvajanju ukrepov za posameznika 
se izhaja iz strokovne presoje. 
 
 
K točki3. 
Ravnateljica je predstavila anketo o interesnih dejavnostih v tekočem šolskem letu, in 
sicer: 
- opredelitev ID  
- podana so bila načela ID 
- izvajanje ID na šoli 
- ID v šolskem letu 2016/17. 

 01 423 03 70 
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 
1000 Ljubljana 
 
Štev.: 900-2/2016/4 
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Eden od staršev je predstavil primer sodelovanja s fakulteto, ko je podiplomski študent 
opravljal raziskavo in so v ta namen izvedli pilotski projekt na šoli.  
 
Postavljeno je bilo vprašanje, ali je šola pripravljena za izvajanje aktivnosti v 
sodelovanju s fakultetami. Podan je bil predlog, da starši posredujejo oz. vzpostavijo 
kontakt – pobudo za prikaz dobre prakse inštitucij; pobude lahko podajo starši  ali šola. 
Na šoli se izvajajo brezplačne in plačljive ID. Rezultati ankete so na razpolago pri 
ravnateljici. Zaželeni so predlogi v povezavi z ID.  
 
Ravnateljica ob koncu poudari, da bo šola v bodoče bolj pozorna pri obveščanju glede 
ID. V prihodnje je predvidena sprememba OPB, ID, obveznih in neobveznih izbirnih 
predmetov, ne ve se še kakšna.  
 
Predsednik sveta staršev se je ravnateljici zahvalil za izčrpno predstavitev ankete. 
 
 
K točki 4: 
Zaradi odsotnosti ge. Luzar bo poročilo šolskega sklada poslano po e-pošti.  
 
 
K točki 5. in 6:  
- Podana je bila pobuda, da se za dobrodelno akcijo »vrhovška vreča« oddelku dodeli 

za obdarovanje otrok, ki je 2 leti mlajši od otrok v oddelku.  povezavi z obdarovanjem;  
- Predstavnica 5. b  je predlagala, da  se pouk v prihodnjem šolskem letu prične 4. 9. 

2017; 
- Predstavnica 4. b  je vprašala, kakšne so možnosti tabora, če ni predviden v letnem 

delovnem načrtu. Ravnateljica pove, da je MIZŠ poslalo okrožnico, v kateri poziva 
šole, naj izvajajo le tiste šole v naravi, ki so predpisane (da se ne spodbuja socialnih 
razlik). 

- Predstavnica 5. a  je vprašala glede nasilja v šoli. Podan je bil predlog, da se izvede 
anonimna anketa med otroci in starši in da se hišni red obesi na vidna mesta in v 
enostavni obliki. Predstavnica je povedala, da je urejeno prezračevanje v učilnici ter 
pohvalila predavanje dr. Zadela.  

- Podana je bila pobuda, da učenci ob prihodu učitelja v razred vstanejo, kar 
posledično vpliva na umiritev za začetek pouka. Nekateri predstavniki in vodstvo šole 
povedo, da se to izvaja.  

- Med otroci naj bi se spodbujalo povezovanje proti nasilju. Naučimo jih kdaj in kje 
poiskati pomoč.  

- Pohvaljeni so bili: učiteljice Urška Jančar, Alenka Stružnik, Nina Cvek Bjelič, kuhar in 
vodstvo šole. 

- Ravnateljica je seznanila predstavnike staršev z neljubim dogodkom, ki se je zgodil 
zjutraj v učilnici 5. b-razreda. S stropa je padla zvočna plošča. Na srečo ni bilo hujših 
poškodb. Starši so podali pobudo, da šola pokliče Zavod za gradbeništvo, ki bo 
opravil pregled in podal zapisnik o ustreznosti. Ravnateljica bo o tem obvestila MOL, 
ki je podpisnik pogodbe za izvedena dela. 



- Še vedno je izpostavljen problem parkiranja. Predlaga se, da se pošlje ponovno 
obvestilo staršem, naj se držijo pravil ustavljanja in parkiranja pred šolo.  

- Podano je bilo tudi vprašanje, zakaj šola ni vključena v projekt Zdrav življenjski slog.  
 
 
 
Zapisala        Predsednik sveta staršev 
Sonja Peklenik                  Miran Baler 


