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Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci  
v šolskem letu 2019/2020, 

 

ki je bila v sredo, 25. 9. 2019 ob 17. uri v učilnici zgodovine, zaključek ob 19:30. 
 

 
Prisotni: Maja Lavrač, Luka Pance, Anja Egelič, Alenka Veler, Iztok Šori, Gregor Grmek, 
Karin Petrina, Mojca Bizjan, Tatjana Baloh Leban, Primož Cencelj, Primož Može, 
Gregor Ucman, Maja Lavrač, Tina Setnikar, Leonida Kraševec, Peter Egelič, Klemen 
Košir, Melita Trček, Matej Marinč, Romana Čepon, Elizabeta Gruden, Ksenija Sever 
Žižek, Karin Petrina, Irena Avbelj, Špela Mazovec, Vesna Sedmak Lojk, Laura 
Praprotnik 
 
Odsotni: Mojca Bizjan 
 

Predlog dnevnega reda: 

1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2019/2020 
2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje 
3. Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 

2018/2019 
4. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2019/2020 
5. Šolski sklad 
6. Razno 

 

K točki 1: Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 
2019/2020 
 
Ravnateljica je vse prisotne člane lepo pozdravila in jih pozvala k izvolitvi predsednika in 
namestnika sveta staršev v šolskem letu 2019/2020. Člani so sprejeli: 

Sklep št. 1:  
Predsednika in namestnika se izvoli z javnim glasovanjem. 
 
Sklep št. 2:  
Na javnem glasovanju članov sveta staršev je bil kot predsednik sveta staršev soglasno 
izvoljen g. Gregor Grmek. Kot namestnik je bil soglasno potrjen g. Primož Može. 
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K točki 2: Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje 
Na zapisnik prejšnje seje Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci ni bilo pripomb.  
 
Sklep št. 3:  
Zapisnik prejšnje seje Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci se potrdi. 
 
Sklep št. 4:  
Zapisnik sveta staršev se bo v prihodnje potrjeval korespondenčno. 
 

K točki 3: Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta OŠ Vrhovci za 
šolsko leto 2018/2019 
Ga. ravnateljica razloži, da se je delovni načrt OŠ Vrhovci v celoti uresničil. Pregledal se 
je uspeh učencev na NPZ-ju v preteklih 10 letih. Učenci so zadovoljni, če poznajo učne 
cilje. Učenci uporabljajo delovne liste in delovne zvezke.  
Nadaljnja usmeritev, povezana z razrednimi urami, zadeva internet in zdravo življenje. 
Delavnice, izvedene med razrednimi urami, niso dobro sprejete, saj imajo učenci raje 
ure z razredniki. 
 
Šola je izvedla delavnico za učitelje, kjer so razmišljali, kako bi še povečali kakovost 
šole. Izpostavljen je bil potencialen izostanek med učitelji zaradi bolezni in pa povezava 
med uspešnostjo pouka in vrednotami, kot je spoštovanje. 
 
Predstavnik staršev je postavil vprašanje glede šolskih rezultatov Nacionalnega 
preverjanja znanja (NPZ). Zanimalo ga je, kaj konkretno se je naredilo, da bi prišlo do 
izboljšanja rezultatov NPZ-ja.  
 
Predstavnik staršev ugotavlja, da veliko ljubljanskih šol prehiteva OŠ Vrhovci v 
rezultatih pri matematiki. Predlaga, da šola ukrepa na tem področju. Ga. ravnateljica 
ugotavlja, da je bila povprečna ocena na šoli 4.2. ter, da imajo šole različne možnosti in 
različne učence. Ga. ravnateljica pravi, da ne smemo pozabiti na otroke z dodatno 
strokovno pomočjo, ki imajo prilagoditve, na NPZ-ju so prilagoditve drugačne, kar se 
tudi odraža na rezultatih. 
 
V primeru šol, ki so dosegle visoke rezultate NPZ-ja, ga. ravnateljica odgovarja, da je 
bila na primer ena izmed teh šol izpostavljena kot prezahtevna in posledično 
izpostavljena inšpekcijski službi. 
 
Predstavnik staršev izpostavlja, da večja strogost pri ocenjevanju ni nujno primeren 
odgovor, saj lahko omeji možnosti učencev pri vpisu na srednje šole. Pomembno je 
delo na dobrem počutju otrok, na gradnji pozitivne osebnosti, na kreativnosti učencev. 
Na delu na dodatnem pouku, dopolnilnem pouku, dodatnih aktivnostih. Spodbujanje je 
pomembno.  
 
Predstavnik staršev ugotavlja, da matematika ni neposredno povezana z inovativnostjo 
oziroma kreativnostjo, tako da nižjega povprečje pri matematiki ne moremo pripisati 
večji inovativnosti oziroma kreativnosti. Ga. ravnateljica ugotavlja, da pri matematiki ni 
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popravnih izpitov. Sistem točkovanja pri NPZ-ju se razlikuje od točkovanja pri šolskih 
testih. Enega starša zanima, kaj glede NPZ-ja pravijo otroci? 
Starša zanima, do kdaj bodo aktivi pripravili ukrepe glede izboljšanja NPZ-ja pri 
matematiki? Ravnateljica pravi, da bo strategija posredovana po mailu do konca 
oktobra oziroma zagotovo do 2. seje sveta staršev.  
 
Ga. ravnateljica prosi starše, naj spodbujajo otroke k dopolnilnem pouku. Vsi starši 
imajo preko republiškega spletnega centra na voljo pretekle NPZ teste, ki jih lahko 
doma otroci rešujejo. Ga. ravnateljica pravi, da se bo celotna snov pri biologiji predelala. 
 
Sklep št. 5:  
Šola pripravi strategijo za izboljšavo rezultatov pri NPZ-ju iz matematike. Na poročilo o 
uresničevanju LDN OŠ Vrhovci za šolsko leto 2018/19 ni bilo pripomb. 
 

K točki 4: Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 
2019/2020 
Ga. ravnateljica ugotavlja, da je Letni delovni načrt 2019/2020 podoben kot prejšnja 
leta. Popravek dni dejavnosti je šola poslala staršem naknadno.  
Ga. ravnateljica obvešča, da se je zgodila tragična zadeva. Preminula je odlična 
učiteljica ga. Staša Černe. Kolektiv na šoli in otroci so bili zelo prizadeti. Predstavniki 
staršev izražajo globoko sožalje. 
 
Ga. ravnateljica ugotavlja, da kadrovanje zahteva veliko truda. V zadnjih mesecih je 
šola imela 24 razpisov in kar nekaj menjav učiteljev. Ga. ravnateljica izpostavlja, da je 
dobre učitelje težko dobiti, vendar šola intenzivno dela v tej smeri.  
 
Dobili smo novo učiteljico za angleščino in španščino. Odhaja priljubljen učitelj g. Anže 
Zavrl. Razrednih učiteljev ni na trgu dela. V pokoj odhaja Ljubomira Balantič in je 
potrebna nadomestna zaposlitev.  
 
Sklep št. 6:  
Na LDN za šolsko leto 2019/2020 ni pripomb. 
 

K točki 5: Šolski sklad 
Potekel je mandat članom šolskega sklada. Članica šolskega sklada spodbuja starše, ki 
imajo pri financiranju udeležb na šoli v naravi ali na taborih težave, da se obrnejo na 
šolski sklad za delno kritje stroškov. Donacije v šolski sklad so zaželene. 

Sklep št. 7: 
Kot člani upravnega odbora šolskega sklada so soglasno izvoljeni ga. Leonida 
Kraševec, ga. Tatjana Baloh Leban, ga. Karin Petrina, ga. Elizabeta Gruden. 
 
K točki 6: Razno 
V zvezi z širitvijo šole predstavnik staršev izpostavlja pomankanje prostora. Zanima ga, 
kako naprej. Predlaga, da se, v kolikor se stvari niso premaknile, starši povežejo z OŠ 
Vič k civilni iniciativi za novo šolo. 
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Ga. ravnateljica opozarja na prostorsko stisko v šoli. Do sedaj je bilo mišljeno, da se bo 
gradila nova šola in, da se bodo na naši šoli dogradile 4 nove učilnice. Ga. ravnateljica 
pravi, prostora za dodatni oddelek ni več. To je izpostavila na občini. Na šoli manjkajo 
požarne stopnice, ki bi zagotovile večjo požarno varnost. Šola je prišla v ožji izbor za 
energetsko sanacijo. V kolikor bi bila šola izbrana za energetsko sanacijo, bi občina 
hkrati izvedla sanacijo in gradnjo 4 učilnic. Ga. ravnateljica izpostavlja, da je 
funkcionalnost male telovadnice okrnjena. Vztrajala bo pri celoviti dograditvi šole poleg 
novih 4 učilnic. 

Eden od staršev izpostavlja, da je potrebno biti pri energetski sanaciji previden, da niso 
cilji energetskih prihrankov preveč optimistično zastavljeni glede na energetsko 
sanacijo. Preveč optimistično zastavljeni cilji lahko privedejo do vračanja sredstev ali do 
prevelikega varčevanja z elektriko. 

Predstavnica staršev sprašuje, kako se da izboljšati stanje zunanjega igrišča? Predlaga 
nabavo novih igral, več pouka zunaj. Ga. ravnateljica odgovarja, da za zunanje igrišče 
zelo dobro skrbi hišnik in snažilke, vendar udeleženci izven šole stanje zunanjega 
igrišča pokvarijo. Igrala na igrišču bo šola kupila, ko bo določeno, kakšna bo prenova 
šole. Mivka na igrišču se bo menjala spomladi. V zvezi s parkirišči ga. ravnateljica 
zagotavlja, da je zunanje igrišče šole za učence izjemnega pomena in da ga šola 
nikakor ne namerava spremeniti v parkirišče za zaposlene. Eden od staršev predlaga 
uvedbo učilnice na prostem. 

Eden od staršev ugotavlja, da je število otrok v prvih razredih majhno, in sprašuje, zakaj 
ni samo treh oddelkov. Ga. ravnateljica odgovarja, da je bilo v prvi razred vpisanih 87 
otrok in eden otrok z zmanjšanim normativom, kar pomenijo 4 oddelki. Trenutno 
obiskuje prvi razred 84 otrok in eden otrok z zmanjšanim normativom, kar pomenijo 4 
oddelki. Zaradi dnevnih preselitev ga. ravnateljica pričakuje priliv dodatnih otrok. V tej 
luči v bodoče ni pričakovati združevanja oziroma delitve prvih razredov. 

Predstavnik staršev opozarja na okrnjeno funkcionalnost skrčene male telovadnice. 
Predstavniki staršev pozivajo starše, da pri prehodu male telovadnice upoštevajo 
označeno pot. Predstavniki staršev podprejo predlog za namestitev brezžičnih zvoncev. 
 
Sklep št. 8: 
Svet staršev poziva k čimprejšnji rešitvi prostorske problematike OŠ Vrhovci. 
Predsednika pripravi kratko besedilo za MOL in se poveže s predstavnikom Sveta 
staršev OŠ Vič. Besedilo posreduje članom sveta staršev. 
 
Predstavnica staršev izpostavlja poziv dveh staršev, ki ugotavljata, da so torbe pretežke 
in sprašujeta, kaj šola lahko naredi glede tega. Ga. ravnateljica pojasnjuje, da 
enostavnega odgovora glede tega nima. Otroci na razredni stopnji lahko stvari puščajo 
v šoli, kupujejo naj tanke zvezke. Svet staršev je glede tega že opravil razpravo, ki je 
opisana v prejšnjih zapisnikih. 

Eden od staršev sprašuje, ali obstajajo osebe na šoli za nudenje prve pomoči. Ga. 
ravnateljica zagotavlja, da obstajajo. 
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Pri prehodu v 6. razred so učenci dobili zelo podrobna navodila za potrebščine pri 
likovni vzgoji, ki jih je težko izpolniti. Vprašanje je, ali lahko šola kupi te potrebščine? 
Ga. ravnateljica bo to preverila. 

 
Sklep št. 9:  
Svet staršev potrjuje nakup izbranih nujnih potrebščin za likovno vzgojo, ki se jih težko 
dobi v prosti prodaji iz šolskega sklada, kot na primer polmastni barvni pasteli. 
 
Predstavnica staršev izpostavlja prehrano, ki ni najbolj zdrava. Ali se da izboljšati 
kvaliteto prehrane?  
 
Dodatno vprašanje predstavnice staršev je ali bo v 9. razredu izvedena valeta. Ga. 
ravnateljica odgovarja, da je zaradi prostorske stiske valeto na šoli težko izvesti. 
 
Predstavnica staršev izpostavlja sklep oddelka, v katerem je večina staršev izrazila skrb 
glede požarne varnosti. Sprašuje tudi, ali je potrebno voditi evidenco preko e-Asistenta. 
Ga. ravnateljica odgovarja, da je šola dolžna voditi evidenco; šola se je odločila za 
vodenje evidence preko e-Asistenta. 
 
Ga. ravnateljica izpostavlja, da so e računi možni in so dostopni na spletni strani šole. 
 

Zapisal: 
Matej Marinč, predstavnik 6.c. razreda 


