
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik 3. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2013/14, 
9. 6. 2014 ob 17. uri v učilnici zgodovine. 

 
  
Prisotni: Miran Baler, Helena Berden, Elizabeta Gruden, Lidija Leskovšek, Jurij 
Korenc, Aleksandra Kutin, Vanja Krmelj, Gregor Štrukelj, Tomaž Novak, Jelena 
Kačar, Lidija Kajin, Barbara Engelsberger, Jožica Ozimek Berčon in Tatjana Vrbošek. 
 
Opravičili so se: Nataša Hladnik Oblak, Nataša Zaviršek Žorž, Alenka Luzar, 
Elizabeta Jaklič in Andreja Ogulin Iskra. 
 
Odsotni: Dušan Krajnčič. 
 
  
Predlog dnevnega reda:  
  
1. Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje – priloga  

2. Potrditev cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šol. leto 2014/15 – priloga   
(N. Fürst in T. Golias Harle)  

3. Nadstandardni program za šol. leto 2014/15 (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  
 
K točki 1:  
Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje.   
 
Sklep št. 1:  
Zapisnik 2. redne seje je bil soglasno sprejet in potrjen.  
 
 
K točki 2:  
Potrditev cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šol. leto 2014/15 

 Učitelji so strokovno kompetentni za izbiro učbenikov in delovnih zvezkov. Sledijo 
usmeritvam racionalnosti pri izboru le-teh. 

 Napoved nakupa učbenikov za prihodnje šolsko leto mora šola čim prej vnesti v 
aplikacijo za učbeniške sklade Trubar. Ministrstvo bo analiziralo podatke in 
ugotavljalo upravičenost menjav in dokupov učbenikov.  

 Šola je pridobila mnenje pristojnega ministrstva, da je uporaba drugih učnih 
gradiv, kot so delovni zvezki, ki niso v kompletu z učbenikom, dopustna. Pri 
kopiranju gradiv iz drugih učbenikov in knjig je slednje, z vidika zaščite 
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intelektualne lastnine, omejeno le na nekaj kopij. Tudi s kopiranjem šoli nastajajo 
stroški, ki jih do sedaj niso zaračunavali. 

 Učitelji/ravnateljica so pregledali nekaj delovnih zvezkov in ugotovili, da so v 
precejšnji meri izpolnjeni.  Mnogim učiteljem je urejen delovni zvezek učenca tudi 
v pomoč pri zaključevanju ocen. 

 Lanskoleten predlog, da starši šoli odstopijo delovni zvezek za glasbeno vzgojo 
(4. razred) ni naletel na velik odmev, saj je kar nekaj delovnih zvezkov ostalo v 
knjižnici. 

 
Pripombe in predlogi:  
Precej staršev je mnenja, da za uspešno delo otroci ne potrebujejo toliko delovnih 
zvezkov. Lahko bi "pogrešali" npr. delovni zvezek za predmet DDkE "etika", 
geografijo in zgodovino (7. razred); glasba (4. razred); RJI (4. razred), itd., saj so 
šolske torbe pretežke. Predstavnikom razredov je bil s strani staršev posredovan tudi 
seznam učbenikov ene od ljubljanskih osnovnih šol, ki izkazuje precejšnje razlike od 
predlaganega seznama OŠ Vrhovci. 
 
Ravnateljica predlaga, da naj starši sami na prvem roditeljskem sestanku učitelju 
dajo pobudo, da učitelji za šolsko leto 2015/16 ponovno pristopijo k strokovni 
preučitvi potrebe po posameznih delovnih zvezkih; dodatno naj pojasnijo, kako bodo 
učence stimulirali k izpolnjevanju delovnih zvezkov in kako bodo izpolnjeni delovni 
zvezki vplivali na zaključno oceno. 
 
Sklep št. 2:  
- Predlog predstavnice 7. razreda, da se vsaj dva delovna zvezka umakneta iz 

seznama obveznega učnega gradiva in se tako zniža stroške šolskih potrebščin, 
ni bil sprejet, saj so učitelji neodvisni pri izbiri le-teh.  

- Soglasno strinjanje sveta staršev s predlaganimi cenami za šolsko leto 
2014/2015. 

 
 
K točki 3:  
Nadstandardni program za šol. leto 2014/15 
 
Ravnateljica pove, da gre za klasičen nadstandardni program za šolsko leto 2014/15: 
šola v naravi za 5. razred; tabor za 2. in 8. razred; tečaj prilagajanja na vodo za 1. in 
3. razred; preverjanje plavanja za 6. razred; učenje plavanja za neplavalce v 7. 
razredu. Vse ostalo bo šola poskušala organizirati v okviru "dni dejavnosti", ki naj bi 
bili v večini brezplačni. V skladu z navodili ministrstva morajo število zaposlenih v 
naslednjem šolskem letu zmanjšati za 1 %. Nove/dodatne zaposlitve niso mogoče.  
 
Določbe novele zakona s področja osnovne šole uvajajo obvezen prvi tuj jezik v 
drugem razredu v šolskem letu 2016/17. Prvi tuj jezik, kot neobvezen tuj jezik, se bo 
za učence 1. razreda začel izvajati v šolskem letu 2015/16. V nadaljevanju zakon 
določa, da se bo za učence od 4. do 6. razreda izvajal pouk iz naslednjih neobveznih 
izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter 
tehnike. Za učence od 7. do. 9. razreda pa bo šola kot neobvezni izbirni predmet 
izvajala pouk drugega tujega jezika. Tudi za pouk drugega tujega jezika kot 
neobveznega izbirnega predmeta velja, da ga mora šola obvezno ponuditi učencem 
od 4. do 9. razreda. Pouk neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda se bo 



začel izvajati postopoma, in sicer za učence 4. in 7. razreda v šolskem letu 2014/15, 
za učence 5. in 8. razreda v šolskem letu 2015/16 in za učence 6. in 9. razreda v 
šolskem letu 2016/17. Neobvezni izbirni predmeti bodo pri ocenjevanju izenačeni z 
obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih 
predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.  Šola bi lahko 
kandidirala za predčasno izvajanje teh programov, vendar nima kadrovskih 
zmogljivosti. Vsi učitelji na šoli so polno obremenjeni. 
 
Pripombe in predlogi sodelujočih:  
 
Predstavnica 7. razreda je podala pripombo, da bi moralo biti vabilu na sejo, v skladu 
z 18. členom poslovnika Sveta staršev, priložen seznam z nadstandardnim 
programom za šolsko leto 2014/15. Le tako bi ga lahko predstavniki do sklicanega 
sestanka v mnenje in pregled posredovali "svojim" staršem in na podlagi njihovega 
mnenja o programu razpravljali in ga potrdili ali pa tudi ne. Brez predhodne odobritve 
ali vsaj mnenja ostalih staršev, potrjevati programe, ki jih v celoti plačujemo starši, ni 
dopustno. Glede na to, da se nadstandardni program sprejema na 1. seji sveta šole 
podaja mnenje, da bi morali predstavniki v svetu staršev podati soglasje (ali 
nesoglasje) na prvi seji sveta staršev v naslednjem šolskem letu, ko bomo pridobili 
mnenje svojih staršev.  
 
Predstavnica 4. razreda opozori, da bodo sedanji četrtošolci, dokler ne bodo 
obiskovali 7. razreda, izpadli iz obveznih/izbirnih vsebin, ki jih kot novost uveljavlja 
novela zakona o osnovni šoli, kar je nedopusten padec standarda poučevanja in 
bodo ti otroci (generacija 2004) postali "kolateralna škoda" neskladja med zahtevami 
učnega programa in omejevanjem/racionalizacijo zaposlovanja na osnovnih šolah. 
Šolo pozove k smiselnem urejanju in reševanju nastale situacije. Šola naj preveri, 
kakšne so zakonske možnosti vključitve zunanjih izvajalcev (volonterji, pripravniki, 
mentorstvo, drugi z ustreznimi znanji), ki bi jih lahko delno plačevali starši, delno pa 
bi se npr. financirali preko šolskega sklada. V tem primeru bi bila šola zadolžena za 
izvajanje "tutorstva" nad izobraževanjem. Na takšen način bi šola mogoče lahko 
pridobila tudi ustrezne (preverjene) kandidate za morebitno zaposlitev. Dobrodošli bi 
bili tudi primeri tovrstnih "dobrih praks" drugih osnovnih šol. 
 
Več predstavnikov staršev opozori na neprofesionalno izvajanje zunanjega 
izobraževanja iz angleškega jezika, ki ga je v šolskem letu 2013/14 v prostorih šole 
izvajala jezikovna šola Mitra. Predlagajo, da glede na negativne izkušnje, za šolsko 
leto 2014/15, šola z njimi več ne podpiše pogodbe za uporabo prostorov. 
 
Sklep št. 3 
V primeru negativno ocenjene dejavnosti, ki se izvaja v prostorih šole s strani 
komercialnih ponudnikov izobraževanj ali športnih dejavnosti, se s slednjimi pogodba 
za naslednje šolsko leto ne podpiše več. 
 
 
K točki 4:  
Obravnava sprememb Pravil šolskega reda OŠ Vrhovci 
 
Šola je pripravila spremembe Pravil šolskega reda v delih, katerih rešitve se v 
šolskem letu 2013/14 niso izkazale za dobre (uporaba telefonov in drugih prenosnih 



naprav; opravljanje domačih nalog in prinašanje šolskih potrebščin; tekmovanje za  
naj razred). 
Pripombe in predlogi sodelujočih:  
S strani predstavnikov šole je bilo pojasnjeno, da imajo učenci možnost uporabe 
prenosnega telefona, če učitelj to izrecno dovoli.  Starši predlagajo, da se besedilo 
Pravil šolskega reda ustrezno lektorira. 
 
Sklep št. 4 
Soglasno strinjanje sveta staršev s predlaganimi spremembami Pravil šolskega reda 
OŠ Vrhovci, ki bodo ustrezno lektorirane. 
 
 
K točki 5: 
Poročilo o delu šolskega sklada 
Poročilo o delu šolskega sklada ter njegovo delovanje v šolskem letu  2013/14 
(škarje za pločevino; žoge za popoldansko bivanje; podpora glasilu Vrhovški šolar; 
opozorilne table na šolskem dvorišču; subvencioniranje) in načrtovanje nadaljnje 
aktivnosti (nakup mikrofonov, vlaganje v kvaliteto usposabljanj, info pano tabla, 
kozolček za odlaganje šolskih torb na malem dvorišču, itd.). Želijo pridobiti tudi 
pobude in nasvete staršev. Trenutno je v šolskem skladu cca 6.000 EUR.  
 
Sklep št. 5  
Šola naj nabavi nekaj novih koles oz. ustrezno popravi stara, ker so obstoječi v zelo 
slabem stanju in je z njimi težko opravljati kolesarski izpit v 5. razredu. 
 
 
K točki 6: 
Predlogi in pobude staršev 
 
Predstavnica 8. razreda je podala zbrane predloge staršev: 
 

• pri nekaterih predmetih (tehniki in glasbeni vzgoji) so učenci pridobili veliko ocen 
na hitro – ob koncu šolskega leta. Zakaj število ocen ni enakomerno porazdeljeno 
preko leta in zakaj za nekatere predmete ni objavljenih datumov testov na začetku 
leta?  

• Pripombe nad učiteljico biologije in njeno nekorektnostjo do nekaterih učencev. 
Starši so opozorili, da se v testih pri biologiji dokaj redno pojavlja težava, ker so v 
testu vprašanja, ki se nanašajo na nepredelano snov. 

• pouk fizike in kemije je letos precej odpadal in snov najbrž ni dobro predelana oz. 
utrjena. Kako je z urejanjem nadomeščanja? Fiziko je delno nadomeščal učitelj 
Hladnik, kemije pa nihče. 

• Pripombe na mešanje 8. razredov na začetku leta, ki niso prinesla nobene koristi, 
saj učenci med sabo niso »zaživeli« in ne čutijo pripadnosti svojim razredom – 
kljub temu, da je mnenje šole drugačno, da se namreč učenci dobro ujamejo. 
Starši priporočajo, da se v bodoče razredov ne meša, če pa je potrebno, naj se to 
izvede veliko prej ali pa naj to postane stalna praksa, da vsakdo ve v naprej, da 
bodo razredi premešani. 

• Veliko nezadovoljstvo je bilo prisotno tudi glede oblikovanja in delovanja treh 
skupin, v katere so vsi učenci 8. razredov razdeljeni pri pouku SLO, MAT in ANG. 
Poudarjen je bil problem angleščine, kjer je nivo podajanja snovi in nivo 



zahtevnosti treh učiteljic zelo različen. Testi pa so enaki za vse skupine. Z 
namenom, da bi učenci imeli enakovredne pogoje, so starši predlagali, da bi imele 
vse učiteljice vsaj enake učne liste. Starši tudi želijo in predlagajo, da se učitelji v 
skupinah menjajo, ker je ena skupina, vsaj glede angleščine, v očitno slabšem 
položaju. 

• Pripombe na eAsistenta. Ocene naj se vnašajo sproti, učitelji naj vnašajo tudi 
domače naloge, datume ustnih preizkusov znanja ipd., kakor je bilo dogovorjeno. 

• Problem vključitve novega učenca v 8. b razred, ki je bil kazensko prešolan z 
druge OŠ.  

 
Predstavniki razredov so podali dodatno pripombo, da se na internetne strani ne 
vpisujejo vsi dosežki učencev OŠ Vrhovci, ki so jih dosegli na različnih tekmovanjih. 
Ti rezultati v veliki meri prispevajo tudi k ugledu šole.  
 
Starši so izrazili pohvalo šoli k organiziranju humanitarne akcije "Združeni ob 
poplavah". 
 
 
Dodatna pojasnila:  
 
Večina pripomb na učitelje naj se razreši v okvirju razreda. Učitelji bodo dodatno 
pozvani, da sproti vnašajo ocene in druge dogovorjene vnose. Ugotovljeno je bilo, da 
traja štiri dni od vnosa do prikaza ocene v eAsistentu. Mešanja razredov v šolskem 
letu 2014/15 ne bo. V humanitarni akciji "Združeni v poplavah" je bilo zbrano 570 
evrov, ki je bil enakovredno razdeljen med obe državi, ki so jih prizadele poplave. 
Zbrana materialna sredstva so bila predana Rdečemu križu, obleka pa se še vedno 
nahaja v šolskem skladišču, ker je prevzem oblačil, s strani humanitarnih organizacij, 
začasno ustavljen. Šola redno spremlja varnostno problematiko na šoli in veliko dela 
na izvajanju preventivnih ukrepov (varen internet; akcije proti kajenju; preventivna 
dejavnost, ki jo izvaja ZD Vič; "Stisni me močno" – prva pomoč; "Ko zmaja jeza" – 
obvladovanje agresivnosti, itd.). 
 
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 18.30.  
 
  
 
  
Zapisala        Predsednik sveta staršev  
 
Jelena Kačar                                                                          Miran Baler  
 


