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Zapisnik 1. seje
Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci v šolskem letu 2021/2022,
ki je potekala v sredo, 29. 9. 2021, ob 17. uri, v jedilnici šole.
Vabljeni so bili vsi predstavniki sveta staršev.
Prisotni: Tatjana Baloh Leben, Špela Tešar, Jaka Borštnar, May Inesz, Vesna Miloševič
Zupančič, Sara Urač, Gašper Jaklič, Peter Špindler, Maja Lavrač, Matej Weissenbach,
Jelena Burnik, Petra Vanič, Karin Jarc, Gregor Grmek, Petra Japelj, Urban Obermajer,
Meta Peterle Cencelj, Primož Može, Gregor Ucman, Matjaž Horvat, Vladimir Bregar,
Leonida Kraševec, Sergej Faletič, Maja Špolar, Karin Petrina in Elizabeta Gruden.
Odsotni: Mojca Bizjan, Gorazd Bedenčič, Romana Čepon in Marko Blatnik.

Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2021/2022
2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje
3. Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta Osnovne šole Vrhovci
za leto 2021/2022
4. Predstavitev Letnega delovnega načrta Osnovne šole Vrhovci za leto
2021/2022
5. Šolski sklad
6. Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada za mandat 2021 - 2023
7. Razno
Predstavniki sveta staršev so gradivo prejeli po elektronski pošti.
Ravnateljica Marjanca Vampelj pozdravi vse prisotne na 1. seji sveta staršev v
letošnjem šolskem letu.
K točki 1: Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto
2021/2022
Člani sveta staršev so soglasno predlagali za predsednika sveta staršev v šolskem
letu 2021/2022 Gregorja Grmeka, za namestnika pa Primoža Možeta. Predstavnika
sta s predlogom strinjala.
Sklep št. 1:
Predsednik Sveta staršev OŠ Vrhovci za šolsko leto 2021/2022 je Gregor Grmek,
namestnik predsednika pa Primož Može.
K točki 2: Obravnava in potrditev zapisnika 2. dopisne seje 2020/2021
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Predsednik Sveta staršev Gregor Grmek vpraša prisotne za morebitne komentarje na
zapisnik ter odpre razpravo. Prisotni nimajo komentarjev na zapisnik.
Sklep št. 2:
Zapisnik 2. dopisne seje 2020/2021 se soglasno potrdi.
K točki 3: Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta Osnovne šole
Vrhovci za leto 2021/2022
Predsednik sveta staršev Gregor Grmek preda besedo ravnateljici Marjanci Vampelj.
Ravnateljica pove, da je bilo v prejšnjem šolskem letu staršem poslanih ogromno
obvestil s strani šole. Obveščala je tako o poteku gradnje šole, kot tudi o organizaciji
izobraževanja, novih predpisih zaradi Covid-19, saj je želela, da so straši kar se da
informirani.
Predstavnica staršev opozori na manjkajoče številke šolskega okoliša ulice Ivane
Kobilice. Ravnateljica pove, da šolski okoliš v novem naselju Brdo še ni urejen. O
vpisu učencev iz novega naselja se dogovarjamo z MOL in OŠ Vič.
Predstavnika zanima zakaj ima 6. razred precej boljše rezultate pri NPZ kot 9. razredi.
Ravnateljica pove, da se učitelji trudijo, da bi bili rezultati na NPZ-ju čim boljši. Opaziti
je, da so devetošolci manj motivirani, saj ne potrebujejo rezultatov za vpis v srednjo
šolo. V preteklem šolskem letu je bilo slabše državno povprečje kot prejšnja leta.
Predstavnika zanima kakšne so primerljive ocene med šolami, po čem se primerja OŠ
Vrhovci z drugimi šolami in kaj se da izboljšati na področju ocen.
Odgovor ravnateljice se glasi, da se šole med seboj ne primerjajo z NPZ-ji niti ne z
ocenami. Na OŠ Vrhovci je povprečna ocena 4,4.
Člani sveta staršev so predlagali, da podajo vprašanje na Ministrstvo za šolstvo, če
mogoče obstaja statistika glede povprečja ocen vseh šol..
Dogovorili so se tudi, da bo predsednik staršev predlagal primerjavo ocen med šolami
v Zvezi aktiva sveta staršev Slovenije in tudi Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.
Problematika se bo prav tako izpostavila na aktivu ravnateljev.
Predlog je tudi, da se frekvenčna razporeditev in primerjava med šolami glede ocen
vpiše v poročilo za letni delovni načrt.
Svet staršev je podalo pozitivno mnenje k Poročilu o uresničevanju delovnega načrta
Osnovne šole Vrhovci za šolsko leto 2020/2021.
K točki 4: Predstavitev Letnega delovnega načrta Osnovne šole Vrhovci za leto
2021/2022
Ravnateljica pove, da je letošnje šolsko leto zelo pestro glede kadrovanja – veliko
razpisov za nova delovna mesta, zaradi odhodov v pokoj in povečanega vpisa
učencev.
Šolsko leto bo potekalo po modelu B kar je opisano tudi v letnem delovnem načrtu.
Želja je, da bo pouk celo šolsko leto potekal v šolskih klopeh.
Glede izvedbe nadstandarda, ravnateljica pove, da se bo šola prizadevala izpeljati vse
kar bo zmogla kadrovsko, organizacijsko in v skladu s priporočili.
Šola sodeluje tudi pri veliko dobrodelnih projektih kot na primer Projekt srčnosti:
Zadovoljni smrčki (Gmajnice), Vrhovška vreča - Božična sreča, Radi vas imamo,
čeprav se ne poznamo (pisma za DSO), Srčna pisma za male borce (pisma za otroke
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z redkimi boleznimi), Vile srčnice (simbol prijateljstva), Knjiga iz srca (svetovni dan
knjige), Mala trgovinica (zbiranje oblačil za Trgovinico za otroke z downovim
sindromom). Učimo se biti dobrodelni in srčni drug do drugega.
Predstavnica sveta staršev razreda opozori ravnateljico, da je bilo staršem na
roditeljskem sestanku povedano, da bodo imeli učenci 1. razreda ogled Narodne
galerije (Gal v galeriji) virtualno, kljub temu, da so ji v Narodni galeriji zagotovili, da
skupine otrok k njim hodijo na oglede v živo. Za otroke je odpadel tudi festival Bobri.
Ravnateljica je obljubila, da bo zadevo preverila in sporočila, zakaj je temu tako.
Prostorski pogoji na OŠ Vrhovci
Svet staršev se strinja, da naj bo v letnem delovnem načrtu zapisano, da ima šola
veliko prostorsko stisko, glede na to, ker je LDN uradni dokument šole.
V letošnjem šolskem letu poteka pouk tudi v knjižnici. Starši 6.a razreda so izpostavili,
da je matična učilnica v računalniški učilnici neprimerna za učenje. Predlagajo menjavo
tedensko menjavo učencev v knjižnici oziroma računalniški učilnici. Ravnateljica je
predlagala, da poteka menjava učilnic vseh oddelkov na predmetni stopnji na 6 tednov.
Predlog je bil predstavljen tudi na seji učiteljskega zbora, vendar učitelji niso bili
naklonjeni ideji.
Da poteka pouk v računalniški učilniški je morala ravnateljica napisat poročilo na
občino, saj se je eden izmed staršev nad tem pritožil gospodu županu Zoranu
Jankoviću.
Člani sveta staršev so se dogovorili in sprejeli:
Sklep št. 3:
Prostorsko stisko bomo urejali preko sveta staršev OŠ Vrhovci in OŠ Vič, predsednik
sveta staršev bo pridobil ustrezne informacije kako se zadeve lotit.
Predstavniki staršev so podali pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne
šole Vrhovci za šolsko leto 2021/2022.
K točki 5: Šolski sklad
Dosedanja predstavnica šolskega sklada Leonida Kraševec pove, da je na računu
šolskega sklada trenutno cca 7.000,00 EUR. Nekaj denarja se je porabilo za tisk
časopisa Vrhovški šolar in nakup ključkov za devetošolce.
Leonida Kraševec pove tudi, da je šolski sklad zelo naklonjen raznim subvencijam in,
da naj predstavniki staršev staršem svojega razreda to tudi povedo.
Ravnateljica še doda, da so zaposleni med počitnicami zbirali star časopisni papir in v
šolski sklad zbrali 130,00 EUR.

K točki 6: Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada za mandat 2021-2023
Člani sveta staršev so za mandat 2021 – 2023 soglasno imenovali dosedanje člane
upravnega odbora in sprejeli sklep.
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Sklep št. 4:
V upravni odbor šolskega sklada za mandat 2021 – 2023 so imenovani člani: Elizabeta
Gruden, Leonida Kraševec, Tatjana Leban, Karin Petrina, Mirjam Sedej, Jerneja Šorli
in Andrej Tihi.
K točki 7: Razno
Ravnateljica se zahvali za iniciativo Pobudnikov za čistilno akcijo šolskega igrišča.
Predstavnik staršev vpraša, ali se je šola pozanimala o odkupu zemljišča za povečanje
šolskega igrišča o katerem je govoril g. Zoran Jankovič (junij 2021). Člani so se
dogovorili, da se bodo Pobudniki pozanimali na MOL, če so še pripravljeni odkupit
zemljišče, prav tako se bodo pozanimali o lastnikih zemljišča oz. njihovih kontaktih.
Idejo podpira tudi svet staršev OŠ Vrhovci.
Gradnja nove šole
Predsednik sveta staršev se bo pozanimal pri OŠ Vič, kakšna je njihova situacija glede
zasedenosti. V primeru, da OŠ Vič ne vidi težave pri prostorski stiski zaradi gradnje
nove soseske, potem gre OŠ Vrhovci sama v pobudo za čimprejšnjo izgradnjo nove
šole.
Izven šolske dejavnosti
Ravnateljica pove, da je največ zanimanja med starši za obšolske dejavnosti, ki
potekajo med podaljšanim bivanjem otroka v šoli.
Dejavnosti, ki so trenutno na šoli in jih izvajajo zunanji izvajalci so: košarka, nogomet,
badminton, odbojka, karate, plesni klub Bleščica, biatlon in tek na smučeh. Interesne
dejavnosti plezanje in šaha ni. Novost pri interesnih dejavnostih je kitajščina in
japonščina. Precej obiskan je tudi pevski zbor Vrhovški škratje. Starši dajo pobudo, da
bodo našli izvajalca šaha in ga priporočili šoli.
Težave pri izvajanju izven šolskih dejavnosti so zaradi prostorske in časovne stiske
(popoldne in dopoldne poteka tudi dopolnilni in dodatni pouk, učitelji so zasedeni tudi
z dodatno strokovno pomočjo).
Predstavnico zanima, zakaj ni letos več informatike. Ravnateljica pove, da se na razpis
računalničarja ni prijavil nihče.
Garderobne omarice
Predstavnica razreda vpraša, zakaj vsaj 1. in 2. razredi ne uporabljajo garderobnih
omaric. Predstavnica tudi citira odgovor ga. Remšak in g. Zupančiča, ki pravita, da ne
vidijo zadržkov pri uporabi garderobnih omaric. Vodstvo pravi, da garderobnih omaric
zaradi varnostnih ukrepov ne bodo uporabljali.
Izgubljena oblačila
Ravnateljica pozove vse starše, da pregledajo najdena oblačila, ki se nahajajo pri
vhodu v šolo in jih je že veliko.
Šolske torbe
Postavilo se je vprašanje, zakaj morajo učenci 3. in 4. razreda nositi vse šolske
potrebščine vsak dan domov. Ravnateljica pove, da se nikoli ne ve, kdaj bo kateri
razred v karanteni ali pa se šola zapre.
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Sistematski pregledi
Otroci, ki niso bili vabljeni na sistematiko kot razred, bodo vabljeni posamično. Vsak
starš naj se pozanima glede sistematskega pregleda in cepljenja.
V roku enega meseca naj bi prišla zdravnica, ki bo prevzela učence OŠ Vrhovci.
Spletna stran šole in logotip
Predstavnika razreda zanima, ali se bo spletna stran prenovila. Ravnateljica pove, da
se po 15. oktobru 2021 pričakuje več novic glede informatika, s tem pa tudi o obnovitvi
spletne strani in prosi za strpnost. Predstavnik meni, da je logotip OŠ Vrhovci je
zastarel, zato ga zanima, ali je kakšna možnost za posodobitev – predlagal naj bi tudi
izvajalca.
Prehrana
Temo o prehrani na današnji seji se ne obravnava. Za to je bila ustanovljena komisija
za šolsko prehrano. Počaka se na poročilo. Z novim šolskim letom ima šola novo vodjo
šolske prehrane, tako lahko pričakujemo spremembe.
Glede vegetarijanskega menija je mnenje ravnateljice, da si otroci vedno lahko
vzamejo stvari brez mesa (Kaj pa v primeru enolončnic z mesom?).
Predstavnica pove, da je bilo v tednu, ko se je sestala komisija za prehrano, otrokom,
ki ne jedo mesa ponujen krompir, kar se je zgodilo 4-krat v tednu. Vprašanje za
komisijo, kje je tu raznolikost menija.
Karantena
Predstavnik staršev je podal prošnjo, da ravnateljica obvesti vse starše, ko bo
posamezni oddelek napoten v karanteno.
Seja sveta staršev se zaključila ob 19.45.
Predsednik sveta staršev:
Gregor Grmek

Zapisala:
Sara Urač
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