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Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci
v šolskem letu 2020/2021,
ki je bila v četrtek, 22. 4. 2021, ob 17. uri, v jedilnici šole.
Prisotni: Vesna Miloševič Zupančič, Sara Urač, Anita Jančič, Peter Špindler, Maja
Lavrač, Katarina Klepec, Dagmar Šober, Gregor Grmek, Nina Ilič, Mojca Bizjan, Urban
Obermajer, Primož Cencelj, Primož Može, Gregor Ucman, Matjaž Horvat, Vladimir
Bregar, Leonida Kraševec, Sergej Faletič, Maja Špolar, Gorazd Bedenčič, Elizabeta
Gruden, Karin Petrina, Gabrijela Verovnik, Iztok Šori, nadomestna predstavnica
Romane Čepon, Maruša Pirc.
Odsotni: Jelena Burnik, Matej Marinč, Marko Blatnik, Romana Čepon.
Vabljeni in prisotni: ravnateljica, Marjanca Vampelj in pomočnica ravnateljice, Urška
Letnar Smolčič.

Predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 2. dopisne seje
2. Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
posamezen razred za šolsko leto 2021/2022
3. Nadstandardni program za šolsko leto 2021/2022
4. Prenova in vzdrževanje šolskega igrišča
5. Šolska prehrana
6. Razno
7. Ogled prenovljenega dela šole
Predsednik sveta staršev, Gregor Grmek, pozdravi prisotne in prične s sejo.
K točki 1: Obravnava in potrditev zapisnika 2. dopisne seje
Predsednik sveta staršev, vpraša prisotne za morebitne komentarje na zapisnik ter
odpre razpravo. Prisotni nimajo komentarjev na zapisnik, preide se na glasovanje.
Sklep št. 1:
Zapisnik 2. dopisne seje je soglasno potrjen.
K točki 2: Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2021/2022
Predsednik sveta staršev preda besedo ravnateljici. Ravnateljica v nagovoru pove, da
od prejšnjega leta ni veliko sprememb na področju delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv. Učiteljski zbor je izbral drug komplet delovnih zvezkov za 1. in 2. razred (Moj
Nande).
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Predstavnik staršev se pozanima, kako je z zagotavljanjem brezplačnega gradiva.
Ravnateljica pove, da učno gradivo za 1., 2. in 3. razred zagotovi šola sladno z
pravilnikom o učbeniškem skladu.
Ravnateljica nadaljuje, da je pri 4. razredu nov komplet UČIMse 4D, ki je prilagojen
tudi za učenje na daljavo. Prav tako je prenovljen Atlas sveta za OŠ in SŠ
(6., 7. in 8. razred) ter delovni zvezek za kemijo Moja prva kemija 2. za 9. razred.
Ostalo gradivo ostane nespremenjeno.
Sklep št. 2:
Svet staršev potrdi skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
posamezen razred za šolsko leto 2021/2022.
K točki 3: Nadstandardni program za šolsko leto 2021/2022
Predsednik Sveta staršev preda besedo ravnateljici. Ravnateljica pove, da je bil
predviden tečaj plavanja v 1. in 3. razredu, preverjanje znanja plavanja za 6. razred,
tečaj plavanja za neplavalce v 7. razredu in letna in zimska šola v naravi. Zaradi korona
situacije v lanskem šolskem letu 3. razred ni imel plavanja, zato naj bi bil izveden letos
v mehurčkih. Najprej bodo na vrsto prišli letošnji 4. razred (lanski 3. razred). Šele za
tem letošnji 3. razred – če bo zaradi epidemioloških razmer to omogočeno. Za lanski
1. razred (letošnji 2. razred) se še ne ve, ali plavanje bo ali ne.
Za rolanje še ni informacij. Do sedaj so bili na šoli namreč zelo striktni in so sledili
priporočilom NIJZ, zato niso spustili zunanjih izvajalcev v šolo. Če se situacija izboljša
po prvomajskih praznikih, se bo o tem diskutiralo. Ohranil se bo nadstandard in izvedle
se bodo vsebine, ki so odpadle. Velika težava je velik strošek avtobusnih prevozov,
zaradi predpisane razdalje v sedežnem redu se namreč potrebuje več prostora.
Letna šola v naravi v Pacugu je rezervirana, prav tako je rezervirana zimska šola v
naravi za 6. in 7. razrede (to so letošnji 5. in 6. razred, ki jim je zimska šola v naravi
odpadla, zato bo izvedena v naslednjem šolskem letu).
Dnevi dejavnosti potekajo prek video-povezav.
Kolesarski izpit bo izveden letos za 5. razred. Med poukom so namreč obravnavali
snov ter vadili prek kod »Kolesarček« doma. Izvedlo se bo v mesecu maju s pomočjo
Policijske uprave Vič. Časovno pa bo trajalo nekoliko dlje, da pridejo vsi na vrsto, saj
so letošnji petošolci močna generacija.
K točki 4: Prenova in vzdrževanje šolskega igrišča
Predsednik Sveta staršev predstavi pobudo zainteresiranih staršev otrok za prenovo
in vzdrževanje šolskega igrišča. Pobuda je bila poslana ravnateljici in županu MOL. V
njej podpisani starši pozivajo k takojšnji prenovi in oživitvi šolskega igrišča na Vrhovcih
ter k rednemu čiščenju in vzdrževanju igrišča.
Ravnateljica pove, da je pobudo prejela, ter kontaktirala občino in zapisala svoje
mnenje. Ko bo svoje mnenje dodal še MOL, bodo pobudniki prejeli skupen odgovor.
Ravnateljica se strinja s pobudniki, da je šolsko igrišče nujno potrebno obnove, zato
so skupaj s športnimi pedagogi pripravili načrt prenove. Pri prenovi/gradnji šole, ki je
potekala v tem šolskem letu, se je namreč načrtovala tudi 2. faza prenove, v katero bi
bilo vključeno tudi šolsko igrišče. Trenutno še ni znano, kako bo z 2. fazo prenove.
Ravnateljica opozarja občino, da čez 3 leta ne bo dovolj učilnic na predmetni stopnji,
telovadnica je premajhna za vse potrebne ure športa. V šoli je vsako leto nov oddelek
otrok, trenutno je kapaciteta za 30 oddelkov in kapaciteta se bo v naslednjem šolskem
letu 2021/2022 zapolnila.
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Župan je predlagal, da se denar za 2. fazo prenove šole nameni razpisu za gradnjo
nove šole. Nova šola bi bila podružnica šole in bi se lokacijsko gradila na zemljišču za
trgovino Hofer. V novi šoli naj bi bila ustrezna kuhinja, športna dvorana in igrišče,
knjižnica, zagotovljene specialne učilnice. MOL naj bi se pogajal za zemljišče in v
mesecu maju bodo imeli sestanek MOL in OŠ Vrhovci na temo izgradnje nove šole.
Predstavnik staršev vpraša, kakšen je bil predlog šole za prenovo igrišča. Ravnateljica
pove, da je šola dala predlog občini za peskovnik, klopce, otroška igrala, pokrito jamo
za skok v daljino (nova mivka). Prav tako so predlagali prenovo košarkarskega igrišča,
igrišča za igro med dvema ognjema, ureditev ograjenega dela…
Ravnateljica nadalje pove, da se ne strinja z obtožbo, ki je bila zapisana v pobudi
staršev, da je šolsko igrišče zanemarjeno in da ni vzdrževano. Pove, da se okolico šole
kosi, pometa, vzdržuje drevje, hišnik oz. čistilka vsako jutro okrog šole odstranita
nevarne predmete (vsako jutro vreča smeti – pločevink, ogorkov marihuane, plastenk).
Ravnateljica pove, da je zgodba nastala v času, ko so bili otroci doma in so se šolali
na daljavo, tehnično osebje pa je bilo večinoma na čakanju. Poleg tega je v tem času
potekala na šoli gradnja. Zaradi omenjenih razlogov niso mogli počistiti. Takoj, ko so
se epidemiološki ukrepi sprostili in so se otroci vrnili v šolske klopi, se je vrnil s čakanja
tudi tehnični kader ter poskrbel za vzdrževanje okolice.
Glede parkirišča ravnateljica pove, da so tam parkirali tudi sosedje. Zaradi gradnje so
na igrišču odstranili del ograje in vrtljiva vrata. Nekateri otroci so se vozili z motorji in
uničili tartan na igrišču. Sedaj bodo ponovno postavili ograjo in vrtljiva vrata.
Ravnateljica pove tudi, da vsako leto s strani šole prosijo gasilce, da operejo igrišče.
Letos zaradi zaprtja države zaradi koronavirusa pranje igrišča še ni potekalo. Glede
odpadka na igrišču ravnateljica pove, da je bilo na igrišču odloženo igralo ter kozolček.
Po končani gradnji je bil kozolček uničen. Pozove vse, da smo pri uporabi šolskega
igrišča odgovorni, saj je igrišče odprto tudi izven šolskega pouka in dostopno vsem.
Pove tudi, da se na igrišču zadržuje določena skupina otrok, bivših učencev šole, ki na
igrišču v popoldanskih in večernih urah popivajo in kadijo.
Oglasi se predstavnica staršev, ki je hkrati predstavnica pobudnikov dopisa za igrišče.
Pove, da je pobudo v kratkem času podpisalo 200 staršev fizično ter še 400 staršev
elektronsko. Pove, da je igrišče še vedno umazano, da ni pitnikov za vodo, ni klopi, na
malem igrišču vse drevje visi pri spomeniku, polno je lesa, za katerega predlaga, da
se pobarva. Predlaga, da se čim prej ukrepa ter da se zaprosi tudi četrtno skupnost za
denar. Pove, da se lahko zgledujemo po igriščih, kot so igrišče pri OŠ Vič, igrišče na
Fužinah itd.
Ravnateljica ji odgovori, da se je na šoli eno leto zidalo in prosi za malo časa, da lahko
uredijo okolico po zaključku gradnje ter postavijo klopce in ostale zadeve. Prosi tudi
vse starše, da se odzovejo in pokličejo policijo, če vidijo uničevanje na igrišču v
popoldanskih urah. Pove, da so igrišča enkrat vsako leto pregledana s strani
varnostnega inženirja ter da je bilo igrišče ok, dokler je bilo zaklenjeno. Na malem
igrišču je načrtovana še zasaditev, posadili bodo travo… MOL je pozval izvajalca
prenove, naj počistijo okoli spomenika in obrežejo veje. V načrtu je zamenjava
preperelih igral, kolesarnica in malo igrišče pa se bo zaklepalo.
Oglasi se druga predstavnica staršev. Pove, da je naše šolsko igrišče odraz družbe,
nas in drugih otrok. Če bo igrišče zaklenjeno, ne bo mogel nihče noter. V Tivoliju
zaklepajo igrala, zato so lepa in vzdrževana.
Ravnateljica pove, da bo v primeru, da bo občina financirala igrala, občino pozvala, da
se šolsko igrišče zapre.
Tretja predstavnica staršev predlaga, da se na malo igrišče postavi igrala in se jih
zaklene, na veliko igrišče pa se postavi klopce in se ga pusti odprtega. Predlaga tudi,
da se postavi reflektorje in se s tem odžene tiste, ki na igrišču v popoldanskih in
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večernih urah popivajo in kadijo. Prav tako pove, da je opazila, da igrišče uporabljajo
občani za sprehajanje kužkov, kar ni sprejemljivo.
Četrta predstavnica staršev predlaga, da se naredi skupinsko akcijo, katere se
udeležijo starši in otroci, da stopimo vsi skupaj in očistimo igrišče in šolski okoliš.
Ravnateljica pove, da vsako leto šola dobi 1.000 EUR od četrtne skupnosti za mala
gradbena dela, ki jih vsako leto porabijo za rezanje drevja. Na zgornji strani igrišča je
šola mejaš dveh sosedov. Šola bo porezala veje, ki visijo na igrišče, na svoje stroške,
čeprav to ni v šolski lasti.
Predstavnik staršev predlaga, da se pozanima, kako imajo za varnost igrišč
poskrbljeno na drugih ljubljanskih šolah, kako je z zaklepanjem itd. Nato se lahko
prenese modele tistih šol, ki so nam lahko za zgled. Prav tako izrazi pomislek glede
kamer.
Ravnateljica pove, da so kamere že nameščene, a še ne delujejo. Šola načrtuje njihovo
delovanje kmalu. Prav tako pove, da se je število učencev v zadnjih šolskih letih
povečalo in s tem tudi število odpadkov zaradi dodatne embalaže, ki nastaja kot
posledica korone. Šola je že vzpostavila kontakt z JP VOKA SNAGA d.o.o. glede
pogostejšega odvoza odpadkov. Glede prestavitve spomenika na drugo lokacijo je bil
s strani MOL odgovor negativen.
Drugi predstavnik staršev pove, da šola nima viška sredstev, saj je vezana na občino
in na razpise. Pozdravi pobude, ki so šle s strani šole na MOL.
Tretji predstavnik staršev je mnenja, da kamere ne bodo pripomogle k manj uničevanja
in smetenja. Predlaga, da se ne zanašamo na druge, temveč gremo sami v akcijo. Naj
gredo v akcijo čiščenja skupaj starši in učiteljski zbor. Prav tako lahko določene stvari
sami doniramo, nekdo prispeva pesek, drugi kaj drugega…
Peta predstavnica staršev pove dober primer prakse iz Vrtca Vrhovci, kjer so se starši
in vrtec povezali s podjetjem Eurogarden. Z njihovo donacijo ter lastnim delom staršev
in vzgojiteljic so uredili čutno pot, posadili drevesa, grmičevje (robide), itd. Akcija je bila
zelo uspešna.
Šesta predstavnica staršev predlaga, naj se bolj pritisne na MOL za financiranje
igrišča. Igrišče je namreč od četrtne skupnosti in občina bi ga morala financirati.
Sedma predstavnica staršev poudari, da moramo poskrbeti za to, da se bo igrišča
primerno vzdrževalo ter da bo ostalo čisto. Vpraša tudi, če lahko pobudniki, ki so zbirali
podpise za ureditev igrišča, pričakujejo kakšen uraden odgovor poleg tega ustnega, ki
ga je danes na Svetu staršev dala ravnateljica.
Ravnateljica odgovori, da pobudniki vsekakor dobijo odgovor, in sicer skupni odgovor
ravnateljice ter župana Mestne občine Ljubljana.
K točki 5: Šolska prehrana
Predsednik Sveta staršev predstavi točko. V decembru 2020 so člani Sveta staršev so
v skupino za šolsko prehrano kot predstavnico staršev imenovali Nino Ilič, ki je
strokovnjakinja za področje prehrane. V mesecu marcu 2021 je bila oblikovana
Skupina za šolsko prehrano Osnovne šole Vrhovci, v katero so imenovani predstavniki
šole ter predstavniki staršev (ravnateljica, vodja šolske prehrane, svetovalni delavec,
kuhar in predstavnica staršev). V četrtek, 23. 3. 2021 je potekala prva seja. Na seji so
govorili o organizaciji šolske prehrane.
Predsednik sveta staršev preda besedo predstavnici skupine za šolsko prehrano.
Predstavnica pove, da so se predstavniki staršev prek mailing liste povezali na temo
ureditve šolske prehrane. Predstavniki razredov so v svojih razredih zbrali komentarje
staršev na prehrano, odzivov je bilo zelo veliko. Prav tako sta se predstavnici javili še
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dve mamici, ki sta strokovnjakinji s področja prehrane in sta izrazili pripravljenost za
sodelovanje. Pregledale so predloge, komentarje in standarde. Pri tem sledijo dvema
izhodiščema: 1) na prvem mestu je zdravje, ne okus 2) konstruktiven pristop za
doseganje rezultatov. Predstavnica skupine za prehrano pove, da imajo v načrtu
pripraviti dokument in ga najprej pokazati predstavnikom staršev in staršem, nato pa
poslati ravnateljici in prositi za uraden sklic seje komisije za prehrano. Na seji komisije
za prehrano bi bili poleg članov prisotni še omenjeni dve mamici.
Predstavnica staršev izrazi pohvalo predstavnici skupine za prehrano, za izredno
angažiranost in za zbiranje komentarjev staršev in proaktivno delo na področju
spremembe prehrane na šoli.
Predstavnik staršev pove, da sam deluje na področju prehrane in ima veliko ekipo
kuharjev ter veliko izkušenj s tega področja. Pripravljen je ponuditi šolanje šolskim
kuharjem.
Predstavnik staršev se pozanima, kako je glede cene kosila. Ravnateljica pove, da je
cena šolskega kosila že vrsto let enaka. Lani je bila na tem področju revizija MOL v
več ljubljanskih šolah. Zahtevali so enotno metodologijo za izračun cene kosila (javna
naročila, lastna/razdelilna kuhinja). Skupaj z MOL je v pripravi enotna metodologija
izračuna cene kosila za osnovne šole.
K točki 6: Razno
Predstavnik staršev pove, da dejavnosti izven šole kljub koronavirusni epidemiji
potekajo. Starši želijo večji nabor obšolskih dejavnosti na naši šoli, npr. šah, planinski
krožek, plačljive dejavnosti.
Ravnateljica pove, da je na šoli potekala v tem času samo odbojka za profesionalne
športnike. Vseh ostalih dejavnosti niso izvajali. Šola bo pri zajezitvi epidemije ostala
striktna. Dokler ne bo zelene luči NIJZ, ne bo popoldanskih aktivnosti.
Predstavnica staršev pove, da je šport izjemno pomemben in predlaga čim prejšnjo
vrnitev športa v šolo.
Ravnateljica odgovori, da je na prvem mestu šola. Šolski program je namreč okrnjen
zaradi epidemije, ni izbirnih predmetov, so na daljavo. Dokler ni šole, tudi športa ne
more biti.
Predstavnik staršev pove, da je šola že vrsto let slaba v Nacionalnem preverjanju
znanja (NPZ) iz matematike. Ker so rezultati šole pri matematiki podpovprečni že par
let, ga zanima, kakšna je strategija za izboljšanje rezultatov na tem področju.
Ravnateljica pove, da se izvaja matematika v okviru rednega pouka, tako na daljavo
kot v šoli in da otroci rešujejo stare NPZ teste. Nacionalno preverjanje znanja bo
izvedeno, vendar ne bodo pomembni rezultati in se ne bodo upoštevali pri vpisu v
srednje šole. Učiteljice matematike so večkrat sestavljale teste na način kot je
sestavljen NPZ, tako da so učenci seznanjeni s tem tipom nalog. Ravnateljica pove,
da imajo učitelji nalogo, da pregledajo učne načrte v luči korone - kaj naj bi bilo ključno
in naj bi učenci znali, kar je bilo zaradi korone izpuščeno. Veliko je utrjevanja in
načrtovanja ocenjevanja.
Predstavnica staršev pove, da so v njihovem razredu težave zaradi matematike, ker
učiteljica ne zna dobro podajati snovi. Pove, da se je njeno podajanje snovi sicer od
lani izboljšalo, a še vedno ni ok.
Predstavnik staršev se pozanima glede šolskega sklada. Predsednica šolskega sklada
pove, da je priporočen znesek za nakazilo 20 eur. Položnica bo prispela v mesecu
maju, saj je časovnica letos zamaknjena zaradi epidemije. Verjetno se bodo povečale
potrebe zaradi subvencije taborov, ki so prestavljeni na kasnejši čas.
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Predstavnik staršev se pozanima, če v 3. razredu res odpade ena ura športa zaradi
urnika kosila. Prav tako predstavnico 5. razreda zanima, če zaradi organizacije kosila
v času korone 5. razredu odpade nemščina oz. je skrajšana na 20 minut. Ravnateljica
pravi, da praviloma do tega ne bi smelo prihajati, ker so urniki usklajeni, bo preverila
in da sporoči.
Predstavnike staršev zanima, zakaj tretješolci in četrtošolci ne smejo več puščati torb
v šoli. Predlaga, da se to zopet uvede. Ravnateljica se zahvali za pobudo. Pravi, da se
je omenjena situacija verjetno zgodila zaradi nenadnih sprememb v času koronavirusa
in karanten, ko otroci nenadoma ostanejo doma in potrebujejo vse pripomočke iz
šolske torbe.
Predstavnik staršev se pozanima, če razpored prihodov v šolo po točno določenih
urah, ki je veljal septembra, velja tudi sedaj. Ravnateljica pove, da razpored ne velja
več. Vhodi so namreč sedaj ločeni, razredi so odprti in otroci lahko gredo direktno v
svoj razred, ki se odpre ob 8. uri. Vozači počakajo v mehurčkih v jedilnici.
Predstavnik staršev se pozanima, če garderobe delujejo. Ravnateljica odgovori, da ne,
ker se otroci ne smejo mešati.
Predstavnik staršev pove, da imajo nekateri od petošolcev težave, ker so zelo veliki in
so jim mize in stoli premajhni. Ravnateljica pove, da bodo uredili z učiteljicami, da
dobijo večje mize in stole.
Predstavnica staršev se pozanima glede učiteljice drugega razreda, ki ima včasih
težave pri zapisu (slovenskih) besed. Pove, da so otroci nad učiteljico sicer navdušeni,
a imajo včasih težave pri razumevanju zaradi naglasa.
Predstavnica staršev se pozanima, kako bo z vstopom staršev v šolo pri 1. in 2.
razredu. Trenutno morajo vsi starši otroke oddati in prevzeti zunaj. Ravnateljica pove,
da je to zaradi epidemije koronavirusa in da se bo to spremenilo, ko bodo takšne
uradne smernice.
Predstavnica staršev pohvali šolo za sodelovanje v projektu »S kolebnico preskoči
Covid« in čestita za osvojeno 3. mesto na državni ravni in 1. mesto v Ljubljani.
K točki 7: Ogled prenovljenega dela šole
Predstavniki staršev, ki želijo, si ogledajo prenovljeni del šole (seveda ob zadostni
varnostni razdalji in uporabi mask).

Predsednik sveta staršev
Gregor Grmek

Zapisala
Vesna Miloševič Zupančič
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