
 
 
 
 
 

Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Vrhovci 
v šolskem letu 2018/2019, 

26. 9. 2018 ob 17. uri v učilnici zgodovine, zaključek ob 18:15.  
 
Prisotni: Iztok Šori, Gregor Grmek, Nina Ilič, Mojca Bizjan, Urban Obermajer, Primož 
Cencelj, Gregor Ucman, Matjaž Horvat, Mojca Černigoj Bizjak, Simona Setničar, 
Metod Novak, Maja Špolar, Melita Trček, Romana Čepon, Elizabeta Gruden, Ksenja 
Sever Žižek, Karin Petrina, Irena Avbelj, Špela Mazovec, Marjana Zamuda, Laura 
Praprotnik, Nataša Kalin Hodak, ravnateljica Marjanca Vampelj in pomočnica 
ravnateljice Urška Letnar Smolčič. 
 
Opravičili so se: Primož Može, Matej Marinč, Tomaž Novak. 
 
Predlog dnevnega reda:  

1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2018/2019  

2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje  

3. Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta OŠ Vrhovci, za šolsko 

leto 2017/2018 

4. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2018/2019 

5. Razno  

 

Ravnateljica je podala predlog za dopolnitev dnevnega reda in sicer izvolitev 
nadomestnega člana Sveta zavoda, predstavnika staršev. Člani sveta staršev so bili 
na prejšnji seji pozvani k pridobitvi predlogov za izvolitev nadomestnega člana Sveta 
zavoda, ker bo g. Balerju z novim šolskim letom prenehal mandat.  

 
Dnevni red z dopolnitvijo je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 1:  
Za predsednika sveta staršev je bil predlagan Gregor Grmek – predstavnik 1. b 
razreda, ki se je s predlogom strinjal. Za njegovega namestnika pa Primož Može – 
predstavnik 3. a razreda, ki se je s predlogom prav tako strinjal. Svet staršev je 
soglasno izvolil in potrdil za predsednika Gregorja Grmeka, za namestnika pa 
Primoža Možeta. 
Podan je bil tudi predlog, da je Gregor Grmek predstavnik sveta staršev v svetu šole. 
Gregor Grmek je predlog sprejel. Člani sveta staršev so ga s tajnimi volitvami izvolili. 
Volili so ga vsi prisotni člani na seji (22). 
 
Sklep št. 1: Predsednik sveta staršev, za leto 2018/2019, je Gregor Grmek, njegov 
namestnik je Primož Može. Predstavnik sveta staršev v svet šole je Gregor Grmek. 
 
 
K točki 2: 
Na zapisnik 3. seje sveta staršev v šol. letu 2017/2018 ni bilo pripomb.  
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Sklep št. 2: Zapisnik 3. seje sveta staršev v šol. letu 2017/2018 se soglasno potrdi. 
  
K točki 3: 
Ravnateljica predstavi poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za 
2017/2018 in doda nekaj popravkov, ugotovljenih na seji učiteljskega zbora. Po 
njenih besedah je bilo šolsko leto 2017/2018 uspešno. Glede rezultatov učencev na 
NPZ doda komentar, da rezultati niso relevantni zaradi različnih pogojev na šolah, 
kar močno vpliva na rezultate. 
 
Sklep št. 3: Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za 2017/2018 se 
soglasno potrdi. 
 
K točki 4:  
Ravnateljica predstavi letni delovni načrt OŠ Vrhovci za šolsko leto 2018/19, ki je 
podoben lanskemu. Napove različne dneve dejavnosti (naravoslovni, športni,…); 
prisotni se strinjamo, da se obdrži nadstandard na šoli, in sicer: šola plavanja v 1. In 
3. razredu, poletna šola v naravi v 5. r in zimska šola v naravi v 6. r, tabor v 9. r , izleti 
in ekskurzije. Letos bo šola prav tako podprla projekt Srčnost, Vrhovška vreča, v 
marcu 2019 zbiranje starih otroških oblačil za otroke z downovim sindromom, v 
mesecu maju 2019 zbiranje sredstev za pomoč živalim, zavetišče Gmajnice. V 
lanskem letu je bil tudi zelo uspešen projekt UNICEF. Zbranih je bilo veliko sredstev, 
zato se bo nadaljeval tudi letos. 
 
K točki 5: 

a) Pripomba staršev: so športni dnevi, tehnični, ni pa družboslovnih dni – razlaga 
ravnateljice: dejavnosti so predpisane s strani Ministrstva za šolstvo. Sicer je 
pri Spoznavanju okolja predviden obisk Doma starejših občanov in 
Parlamenta, v 7. razredu je tudi predmet Domovinska in državljanska kultura 
in etika. 
 

b) Prostorska problematika (na šoli je trenutno 25 oddelkov, letos je na šoli 79 
prvošolcev) 
Možna rešitev: Prenova in iskanje prostorov izven šole (sestanek na to temo 
oktobra). 

 
c) Načrtuje se prenova kuhinje (na dan se pripravi približno 500 obrokov). 

 

d) Predstavnik 1. r, je izrazil pobudo, naj se otroke uči humanosti. 
 

e) Predstavnica 1. c, je povedala, da imajo otroci v 1. r preveč DZ. Prosi za boljši 
nadzor v podaljšanem bivanju. Starejši učenci nadlegujejo mlajše (izsiljevanje, 
grožnje,…), da se učitelji pogovarjajo in nimajo nadzora. Ravnateljica bo 
preverila navedeno, hkrati predstavnike staršev prosi, naj komuniciramo z 
ostalim starši: učiteljica v času varstva naj ne bi komunicirala s starši, saj s 
tem izgublja nadzor nad dogajanjem. Za to so namenjene govorilne ure. V 
primeru neželenih dogodkov pa se najprej obvestimo učitelja, pri katerem se je 
dogodek pripetil, nato svetovalno službo in nato ravnateljico. 

f) Zopet izpostavljena problematika glede neprimernih jedilnikov, da ni vode pri 
kosilu,… Ravnateljica razloži, da je v jedilnici avtomat s 100% sokom brez 



dodanega sladkorja, ter  voda. V jedilnici je tudi pitnik. Priporoča se, da učenci 
nosijo v šolo bidone. 
Preverjali so tudi odpadek hrane. Kadar so na jedilniku polnozrnati izdelki,  je 
bistveno večji odpadek. Predlagana je ponovitev ankete glede prehrane. 
 

g) Predstavnica 6. b, je podala predlog celotnega razreda, da so šolske torbe 
pretežke, saj tehtajo 15% telesne teže, kar povzroča skoliozo (deformacija 
hrbtenice) pri večini otrok, za kar so pripravljeni s konkretnimi predlogi in 
aktivnostmi izboljšati trenutno stanje. 
 

h) Kartica za prehrano se hkrati uporablja tudi za knjižnico. 
 

i) Na šoli poteka izmenično dopolnilni pouk in dodatni pouk. Otroke se poziva naj 
obiskujejo, če se pokaže potreba. 
 

j) Predstavnica 7. b izpostavi problematiko, ko se pouk po urniku prične za 
nekatere prvo uro, nekatere pa tretjo uro. Vmesni čas odsotnosti morajo 
opravičiti starši. 
 

k) Predstavnica 7. a posreduje prejeto vprašanje, zakaj šola ni uredila igrišča za 
odbojko, mivko,..košenje trave, še preden se šola prične. Ravnateljica razloži 
težave z obnovo igrišča. Dela bodo končana v najkrajšem možnem času. 
  

l) Pobuda, da bi se obogatilo veliko šolsko igrišče z nekaterimi preprostimi 
črtami na tleh (ristanc, kroge za družabne igre,…). Na malem šolskem igrišču 
je potrebno popravilo klopi. 
 

m) Ravnateljica pohvali in se zahvaljuje staršem za redno plačevanje položnic. 
 

n) Predstavniki podamo enoten sklep, da se za prihodnje šolsko leto kupijo tuši, 
ki jih priskrbi šola (sklad) za potrebe predmeta likovna umetnost. 
 

o) Večina predstavnikov je podala pripombo na neustrezno parkiranje in vožnjo 
otrok v šolo. Parkirišče ob velikem šolskem igrišču je v jutranjem času 
namenjeno zgolj temu, da se otroka pripelje in nato odpelje, ter omogoči vsem 
nemoteno »oddajo«. Ravnateljica prosi predstavnike staršev, da v svoje 
razrede prenesejo informacijo glede kulture pravilnega parkiranja. Hkrati prosi, 
da pred učilnicama 5. a in 5. b razreda v kleti, ob glavnem vhodu, vozniki 
ugašajo vozila, saj gredo izpušni plini direktno v učilnico. 
 

p) Predvideni datumi naslednjih sej sveta staršev: 20. 2. 2019 in 10. 6. 2018, svet 
šole pa 21. 2. 2019 in 13. 6. 2019. 

 
 
Zapisala:                                                                               Predsednik sveta staršev: 
Maja Špolar, predstavnica 5. a razreda                                Gregor Grmek            


