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Zapisnik 3. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2012/13,
4. 6. 2013 ob 17. uri v učilnici zgodovine
Prisotni člani sveta staršev: Jurij Korenc, Aleksandra Kutin, Alenka Zadnikar, Vanja
Krmelj, Metoda Hrovat Pirnat, Tomaž Novak, Miran Baler, Goran Radovanović, Sonja
Peklenik, Alenka Luzar, Blaž Pustovrh, Murisa Kosmač, Brane Arh, Andreja Ogulin
Iskra, Jožica Ozimek Berčon, Tatjana Vrbošek, ravnateljica Marjanca Vampelj in
pomočnica ravnateljice Urška Letnar Smolčič.
Opravičili odsotnost: Franci Hočevar, Tomaž Košir
Odsotni: Maja Lajevec, Miha Skušek

Predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in potrditev zapisnikov 2. seje in 1. korespondenčne seje
2. Potrditev cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šol. leto 2013/14.
Predstavitev (N. Fürst in T. Golias Harle)
3. Nadstandardni program za šol. leto 2013/14 (ravnateljica)
4. Obravnava sprememb Pravil šolskega reda OŠ Vrhovci – priloga (ravnateljica)
5. Poročilo o delu šolskega sklada (A. Luzar)
6. Predlogi in pobude staršev
7. Razno
Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet.
1. Obravnava in potrditev zapisnikov 2. seje in 1. korespondenčne seje
K točki 1:
Na zapisnik druge seje sveta staršev ni bilo pripomb.
Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 2. seje in 1. korespondenčne seje sveta staršev v šol.
letu 2012/13.
2. Potrditev cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šol. leto 2013/14.
SPREMENIL SE JE PRAVILNIK O POTRJEVANJU UČBENIKOV
(URADNI LIST 13. 5. 2013):
Učbenikom, ki so bili do sedaj veljavni še 2 leti po spremembi učnih načrtov, se
veljavnost podaljša na 4 leta – to velja za vse tiste učbenike, ki so po strokovni oceni
Zavoda RS za šolstvo s prilagoditvami učiteljev še uporabni pri pouku.

Po oceni Zavoda RS za šolstvo pa z nekaterimi dosedanjimi učbeniki ni več mogoče
doseči ciljev in standardov iz novih učnih načrtov. Te učbenike je dovoljeno
zamenjati.
Pri nas so to naslednji:
BIOLOGIJA za 8. in 9. razred,
NARAVOSLOVJE za 6. in 7. razred,
DRUŽBA za 4. in 5. razred,
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA za 7. in 8. razred
OKROŽNICI MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN
ŠPORT
(13. 5. 2013, 22. 5. 2013):
• Učbenik je osnovno učno gradivo – lahko je to tudi »učbenik za na klop« ali
»e-učbenik«, ki sodita pod knjižnično gradivo.
• Za uporabo drugih učnih gradiv, kot so delovni zvezki, se lahko učitelji odločajo le,
če so se odločili za uporabo učbenika – torej samo uporaba delovnega zvezka, če
obstaja v kompletu tudi učbenik, ni dovoljena. Izjema je samostojni DZ oz. delovni
učbenik.
• Dovoljeno je uporabljati učbenik stare izdaje in delovni zvezek nove izdaje, če gre
za isti učbeniški komplet.
• Strokovna presoja in racionalnost pri izboru.
• Napoved nakupa učbenikov za prihodnje šolsko leto moramo do 7. junija vnesti v
aplikacijo za učbeniške sklade Trubar. Ministrstvo bo analiziralo podatke in
ugotavljalo upravičenost menjav in dokupov učbenikov.
K točki 2:
Predstavniki sveta staršev so imeli pripombe na delovni zvezek za glasbeno vzgojo
za 4. razred, vprašanje je bilo podano o učnih gradivih za fiziko v sedmem razredu,
kjer bodo po pojasnilu ravnateljice materiali ustrezno pripravljeni s strani učiteljice,
predlog za izmenjavo rabljenih delovnih zvezkov za glasbo med učenci bi morda
znižal stroške šolanja (cena omenjenega delovnega zvezka za glasbo za 4. razred je
17,00 EUR ).
Predlog je naj omenjeni zvezek sicer formalno ostane v seznamu učbenikov in
delovnih zvezkov, starše pa se obvesti, da obstaja možnost izmenjave rabljenih
zvezkov v količini, ki bo sicer na razpolago za tiste, ki bodo zainteresirani. Dodaten
predlog s strani staršev 4. razredov je, da šola opravi pregled števila zbranih knjig,
poda obvestilo in strošek za nakup manjkajoče količine pa se proporcionalno razdeli
med vsemi starši četrtih razredov.
Sklep št. 2: Soglasno strinjanje sveta staršev s predlaganimi cenami.
3. Nadstandardni program za prihodnje šolsko leto
K točki 3:
Ravnateljica je pojasnila analizo ankete med starši in opravljeno raziskavo o
predlaganih taborih oziroma tovrstnih šolskih aktivnostih in ekskurzijah in glede na
stroškovna izhodišča šola predlaga sledeče :
TRAJANJE TABOROV JE 5 DNI
1. razred plavanje, 2. razred tabor, 3. razred plavanje, 4. razred/NI, 5. razred letna

šola v naravi, 6. razred zimska šola v naravi, 7. razred/NI tečaj plavanja za
neplavalce, 8. razred tabor, 9. razred/NI
Na seji je potekala razprava o predlaganem osnutku, podana so bila mnenja staršev
o pozitivnih posledicah tovrstnih šolskih aktivnosti.
Sklep št. 3:
Soglasno je bil sprejet predlagani predlog.
5. Poročilo o delu šolskega sklada
K točki 5:
Šolski sklad: V zapisniku se uskladi stanje na računu 4.948,07, ki velja z dne 23. 5.
2013. Predstavnica sklada je podala poročilo o aktivnostih in pobudah šolskega
sklada.
Poročilo je podala A. Luzar. Podan je bil predlog o bolj aktivni vlogi pri pripravi
programov, ažurirajo naj se zapisniki šolskega sklada, ki so dostopni na spletu, ki naj
ne bi bili posodobljeni. Podana je bila pohvala na delo šolskega sklada.
4. Obravnava sprememb pravil šolskega reda OŠ Vrhovci
K točki 4:
Obravnava sprememb Pravil šolskega reda OŠ Vrhovci. Poročilo je bilo podano s
strani ravnateljice. Predstavljene so bile dopolnitve in spremembe pravil, kar vse
izhaja iz priloge, ki je bila posredovana svetu.
Sklep št. 4:
Soglasno je bil sprejet predlagani predlog sprememb pravil šolskega reda OŠ
Vrhovci.
6. Predlogi in pobude staršev
7. Razno
K točkama 6 in 7:
Ti dve točki sta bili obravnavani skupaj. Obravnavani so bili naslednji predlogi in
pobude:
Ravnateljica poda nekatera mnenja o stanju šolske prehrane in o šolskem delu.
Celotno poročilo bo dostopno na spletu.
Sledi pohvala v zvezi z izboljšano kakovostjo prehrane s strani 1. b razreda.
Sledi pohvala kolektivu učiteljev za kakovostno delo s strani 8. b razreda.
Ravnateljica opozarja predstavnike sveta naj obvestijo starše, da si ogledajo zbrane
pozabljene stvari učencev, kar je vse pripravljeno v pritličju.
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 18.10.
Zapisal: Jurij Korenc

Predsednik sveta staršev
Miran Baler

