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Zapisnik 2. seje
Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci v šolskem letu 2021/2022,
ki je potekala v sredo, 16. 3. 2022 ob 17. uri v jedilnici šole.

Vabilo in gradivo je bilo poslano preko elektronske pošte vsem predstavnikom sveta
staršev, pomočnici ravnateljice Urški Letnar Smolčič in ravnateljici Marjanci Vampelj.
Prisotni: Tatjana Baloh Leben, Špela Tešar, Jaka Borštnar, Vesna Miloševič Zupančič,
Sara Urač, Gašper Jaklič, Maja Lavrač, Matej Weissenbach, Jelena Burnik, Petra Vanič,
Gregor Grmek, Petra Japelj, Mojca Bizjan, Urban Obermajer, Meta Peterle Cencelj, Gregor
Ucman, Vladimir Bregar, Sergej Faletič, Karin Petrina, Romana Čepon, pomočnica
ravnateljice Urška Letnar Smolčič in ravnateljica Marjanca Vampelj.
Prisotni nadomestni člani: Edo Grabrijan, Klara Skubic Ermenc in Anita Kos.
Odsotni: May Inesz, Peter Špindler, Karin Jarc, Primož Može, Matjaž Horvat, Leonida
Kraševec, Maja Špolar, Gorazd Bedenčič, Elizabeta Gruden in Marko Blatnik.

Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev
Realizacija LDN ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
Poročilo o delu šolskega sklada
Informacija o prenovi šolskega igrišča
Imenovanje nadomestne članice skupine za šolsko prehrano
Razno

Ravnateljica Marjanca Vampelj in predsednik sveta staršev Gregor Grmek pozdravita vse
prisotne na 2. seji sveta staršev v letošnjem šolskem letu.
K točki 1: Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev
Pripomb na osnutek zapisnika 1. seje ni bilo, zato so člani sveta šole soglasno potrdili
zapisnik.
Sklep št. 1:
Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci v šolskem letu 2021/2022 se potrdi.
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K točki 2: Realizacija LDN ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
Ravnateljica na kratko predstavi realizacijo LDN-ja v 1. ocenjevalnem obdobju. Pove, da
je bilo je precej karanten/izolacij med učenci, februarja je manjkalo tudi veliko učiteljev.
Epidemiološki ukrepi so se precej spreminjali, imeli so tudi izredni inšpekcijski nadzor glede
upoštevanja varnostnih ukrepov. Ta teden so se spet pojavile covid okužbe.
Ukrepi se sproščajo (ni mask, sprostile so se interesne dejavnosti, spet uporabljajo
garderobne omarice), še vedno pa ostajajo nekateri ukrepi: učenci ostajajo v matičnih
učilnicah v mehurčkih.
Učenci na razredni stopnji niso prejeli ključev za garderobne omarice (pozabljanje, izguba,
zmeda). Starši so odločitev šole soglasno podprli.
V mesecu maju je načrtovan tabor za učence 2. in 8. razreda, izvedena je bila zimska šola
v naravi za učence 6. in 7. razreda. V zimski šoli v naravi je med smučanjem v enem izmed
apartmajev prišlo do poplave (zamašen umivalnik in odprta pipa). Zaradi poplave je več
tisoč
EUR
škode.
V šolskem letu 2021/2022 je za našo šolo določen kot tretji predmet pri NPZ-ju za 9. razred
tehnika in tehnologija. Učitelj tehnike bo organiziral tehnični dan in pripravil gradivo –
zgoščenko učne snovi, posredoval stare teste z rešitvami in bil učencem na voljo za
morebitna vprašanja.
V sredo 23. 3. 2022 bo na šolskem igrišču med 14.30 in 17 uro potekala humanitarna akcija
za Ukrajino. Zbrane stvari bodo odpeljane na Rdeči križ Slovenije. Obvestilo o humanitarni
akciji je objavljeno na spletni strani šole, starši bodo o tem še obveščeni.
V šoli se pojavlja medvrstniško nasilje (sovražni govor, zmerjanje, kljukasti križi,
neprimerna komunikacija, lasanje, brcanje, metanje puščic, neprimerna komunikacija
preko družbenih omrežij, opazke na račun fizičnih lastnosti ter spretnosti ali znanja).
Težave se pojavljajo že od 1. razreda dalje, gotovo so posledica karantene in odsotnosti
učencev v šoli. Predvsem je težava v 8. razredih. Veliko je individualnih razgovorov s
svetovalno službo. Za zmanjševanje medvrstniškega nasilja bo šola organizirati delavnice
za učence 3., 4. in 8. razreda, izobraževanje za strokovne delavce in izobraževanje za
starše. Ponovno je potrebno vzpostaviti medsebojno spoštovanje, medsebojno reševanje
konfliktov,
kulturno
obnašanje,
postaviti
stroge
meje…
K točki 3: Poročilo o delu šolskega sklada
Finančno stanje na računu šolskega sklada je dobro, druga položnica bo izdana v mesecu
aprilu. Šolski sklad je z letošnjem letom uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz
naslova dohodnine v skladu z zakonom. Z novim šolskem letom bo objavljen obrazec, ki
ga bo lahko posameznik izpolnim in poslal na DURS in bo šel del dohodnine lahko na
račun šolskega sklada.
K točki 4: Informacija o prenovi šolskega igrišča
Potekajo priprave na prenovo, začetek del prenove je predviden med šolskimi počitnicami.
Gre za prenovo velikega in malega igrišča. V načrtu je preplastitev, učilnica na prostem,
igrala, ograja pri gozdičku, WC zunaj, novo nogometno, košarkarsko in odbojkarsko
igrišče, manjša plezalna stena, klopce.
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Veliko igrišče bo odprto za krajane, malo bo zaklenjeno. Pobudniki s strani staršev pri
načrtovanju žal niso bili vključeni (ideje: tribune, šah, miza za namizni tenis).
Ravnateljica posreduje tudi informacijo o novi šoli Brdo. V izdelavi je natečajna naloga
(natečaj naj bi bil objavljen v letošnjem letu). Nova šola bo prilagojena za vzgojnoizobraževalno delo glede na potrebe okolja. Bila bi podružnica OŠ Vrhovci z 18 oddelki in
morebitnimi 4 oddelki vrtca. Gre za zemljišče v velikosti 16.000 m 2, kjer naj bi bile tudi
igrale površine. Optimalno naj bi šola začela delovati v šolskem letu 2025/2026.
K točki 5: Imenovanje nadomestne članice skupine za šolsko prehrano
Dosedanja predstavnica staršev v komisiji za prehrano ni več starš na naši šoli. Predlagana
je nova predstavnica Anita Kos, dipl. dietetik, ki je že sodelovala s prejšnjo predstavnico,
zbira pripombe staršev glede prehrane (npr. jedilniki, vsebnost sladkorjev, vsebnost mesa,
vegetarijanski menu,...). Nova predstavnica je povedala, da njen cilj nuditi zdravo izbiro,
izboljšati sprejem zdrave hrane pri učencih in v proces vključiti tudi otroke od pridelave
hrane, priprava hrane, sodelovanje pri pripravi jedilnika do končne uporabe. Želela bi
ravnovesje med zdravim in sprejemanjem hrane pri čemer bo manj odpadkov. Kontakt
Anite Kos bo posredovan vsem staršem. Kdor je pripravljen sodelovati z njo v ožji skupini,
naj se ji javi. Pripombe glede šolske prehrane lahko posredujemo njej.
Podana je bila pripomba, da je pri šolski malici veliko embalaže/plastičnih odpadkov. Hrana
je ločena v manjših količinah. To je posledica covid ukrepov in tudi pomanjkanja
kuhinjskega osebja.
Sklep št 2:
Člani sveta staršev so soglasno imenovali za v skupino za šolsko prehrano, go. Anito Kos.
K točki 6: Razno
Vpis prvošolcev za šolsko leto 2022/2023: v aplikaciji Sokol je predvidenih 143 prvošolcev,
24 je vlog za odlok všolanja, nekaj vlog je za prepis na drugo šolo oziroma obratno.
Predvideni so 4 oddelki 1. razreda, na voljo pa bodo le 3 proste učilnice. Z ustanoviteljem
iščemo začasno lokacijo (morda v Tehnološkem parku). Nekaj vlog imamo tudi za vpis v
5. razred, kar bi povzročilo možnost 4 oddelkov 5. razreda. Glede tega se dogovarjamo
tudi z Osnovno šolo Vič. V centerskih osnovnih šolah je vpis manjši, vendar ni toliko
prostora, da bi gostili cel oddelek. V poletnem času bo možna vselitev v nove bloke (okrog
470 stanovanj).
Predsednik sveta staršev pove, da komunikacija s predsednikom sveta staršev OŠ Vič ni
uspešna (se ne odziva).
Spletna stran šole se bo prenovila, logotipa trenutno ne bodo spreminjali.
Predstavnik vpraša, kako je s preverjanji znanja (lani je bilo to en teden prej letos dva dni
pred ocenjevanjem). Ravnateljica pove, da je bilo to zaradi korona situacije.
Predstavnik 6. razreda izpostavi zbiranje daril za vrhovško vrečo. Otrok ni potreboval
oblek, želel si je 150 EUR vredno igračo. Starši so se spraševali o primernosti tega. Kako
poskrbeti, da ne bo zlorab, in da bo otrok dobil, kar res potrebuje. Nekateri oddelki so zbrali
preveč stvari. Ravnateljica bo dileme staršev prenesla na ZPM in predlagala, da se
selekcijo želja naredi ZPM.
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Predstavnik izpostavi ozko šolsko pot, Cesta na Vrhovce. Zdaj je narisana kolesarska
steza, omejitev 30 in pogosto radar pri Origanu. Šola nima pristojnosti za prometno
ureditev.
Starši so podali pobudo, da bi organizirali skupinsko sliko brez mask za tiste oddelke, ki bi
to želeli.
Postavilo se je vprašanje, kako je z odpadlim tečajem plavanja za lanske in letošnje 1.
razrede in tudi v višjih razredih. Predstavnica predlaga, da bi se tečaji vseeno izvedli na
pobudo staršev glede na to, da gradi novi bazen v Ljubljani.

Predsednik sveta staršev:
Gregor Grmek

Zapisal:
Gašper Jaklič
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