
 
 
 

 
 
 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole 
Vrhovci v šolskem letu 2020/2021, 

ki je bila v torek, 29. 9. 2020 ob 17. uri v jedilnici šole, zaključek ob 20. uri. 
 

 
 
Prisotni predstavniki sveta šole: Vesna Miloševič Zupančič, Sara Urač, Anita Jančič, Peter 
Špindler, Maja Lavrač, Katarina Klepec, Jelena Burnik, Dagmar Šober, Iztok Šori, Gregor 
Grmek, Nina Ilič, Mojca Bizjan, Urban Obermajer, Primož Može, Gregor Ucman, Matjaž 
Horvat, Vladimir Bregar, Leonida Kraševec, Sergej Faletič, Matej Marinč, Romana Čepon, 
Elizabeta Gruden, Marko Blatnik, Karin Petrina, Gabrijela Verovnik. 
 
Odsotni: Cencelj Primož, Maja Špolar in Gorazd Bedenčič. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2020/2021 
2. Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda 
3. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje 
4. Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta Osnovne šole Vrhovci za 

šolsko leto 2019/2020 
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta Osnovne šole Vrhovci za šolsko leto 

2020/2021 
6. Šolski sklad 
7. Razno 

 
 
Ravnateljica Marjanca Vampelj pozdravi vse prisotne člane in zaželi uspešno delo. Predlaga 
za spremembo vrstnega reda točk predlaganega dnevnega reda, saj bo tehnično pomoč pri 
izpeljavi volitev predstavnikov v svet zavoda nudila tajnica šole. Točka 6. se obravnava pod 
točko 2. Člani so se s predlaganim soglasno strinjali. 
 
 
K točki 1: Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2020/2021 
Predstavniki sveta staršev soglasno izvolijo in potrdijo predsednika sveta staršev Grmek 
Gregorja in njegovega namestnika Može Primoža za šolsko leto 2020/2021. 
 
Sklep št. 1 : 
Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 je Gregor Grmek, namestnik pa Primož 
Može. 
 
 
K točki 2: Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda 
Zdajšnjemu Svetu Osnovne šole Vrhovci poteče dne 16. 10. 2020 mandat, zato se izvedejo 
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tajne volitve novih predstavnikov staršev v svet zavoda. Predstavniki so imenovali volilno 
komisijo v sestavi: Vesna Miloševič Zupančič, Gregor Ucman in Gabrijela Verovnik. Za 
predsednika volilne komisije je bil imenovan Gregor Ucman.  
Predlagani kandidati za predstavnike v svet šole so bili: Gregor Grmek, Romana Čepon, 
Marko Blatnik in Primož Može, ki so se s kandidaturo strinjali. Člani so glasovali z 
glasovnicami in jih predali volilni komisiji. Predsednik volilne komisije Gregor Ucman je javno 
razglasil rezultat volitev. Med predlaganimi kandidati so bili izvoljeni: 

 Gregor Grmek (20 glasov), 

 Romana Čepon (20 glasov) in 

 Primož Može (19 glasov). 
 
Sklep št. 2 : 
Predstavniki staršev v Svet Osnovne šole Vrhovci za obdobje 2020-2024 so: Gregor Grmek, 
Romana Čepon in Primož Može. 
 
 
K točki 3: Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje 
Predsednik Gregor Grmek pove, da na zapisnik zadnje seje sveta staršev ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 3 : 
Zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci v šolskem letu 2019/2020 se potrdi. 
 
 
K točki 4: Obravnava Poročila o uresničevanju delovnega načrta Osnovne šole Vrhovci 
za šolsko leto 2019/2020 
Ravnateljica na kratko povzame potek preteklega šolskega leta. Predstavnik staršev 3. a 
razreda je predlagal, da se iz Poročila o uresničevanju delovnega načrta Osnovne šole 
umakne točka 2.8 Samoevalvacijsko poročilo, ker podatki niso bili pridobljeni na način, ki bi 
zanesljivo odražal dejansko stanje pouka na daljavo. Pri anketi med starši ni opisanega 
vzorca, število anketiranih je majhno, anketa pa je bila izvedena na začetku izvajanja pouka 
na daljavo, ko je bilo izkušenj še malo. Anketa med učitelji je povzeta z nekaj alinejami, brez 
opisanega vzorca in ni vključevala relevantnih vprašanj, kot je, kako pogosto so učitelji 
uporabljali spletna orodja in telefonske klice. Povedal je, da informacije, ki so jih predstavniki 
staršev zbrali v svojih razredih in posredovali vodstvu šole, kažejo drugačno, veliko manj 
pozitivno sliko, kot samoevalvacijsko poročilo. Drugih vprašanj in pripomb ni bilo. Svet 
staršev je podalo pozitivno mnenje k Poročilu o uresničevanju delovnega načrta Osnovne 
šole Vrhovci za šolsko leto 2019/2020. 

 
 
K točki 5: Predstavitev Letnega delovnega načrta Osnovne šole Vrhovci za šolsko leto 
2020/2021 
Ravnateljica Marjanca Vampelj poroča, da se je šola prijavila na Covid razpis za IKT opremo. 
Šola je prejela 8 računalnikov za potrebe poučevanja in šolanja na daljavo. Ravnateljica 
pove, da so vsi zaposleni učitelji imeli obvezno izobraževanje preko študijskih skupin, ki jih je 
organiziral Zavod RS za šolstvo.  
Na šoli so bila izvedena izobraževanja za razredno in predmetno stopnjo za potrebe 
izobraževanja na daljavo. Izobraževanje je vsebinsko vsebovalo področje spletnih učilnic, 
video posnetkov in video konferenc. Dve uri računalniškega usposabljanja, na temo pouk na 
daljavo sta bili izvedeni tudi za učence razredne in predmetne stopnje (preizkus) s pomočjo 
računalničarke, nato pa z učiteljem posameznih predmetov oz. z razrednikom. 
Težave, ki so bile zaznane med poukom na daljavo so bile: učenci so imeli pri delu na daljavo 
največ težav z motivacijo za delo, približno ¼ učencev ne more nihče pomagati pri delu z 



računalnikom. V bodoče si večina učencev želi več video posnetkov z razlago in pisnih 
navodil za delo. Najmanj so jim bile všeč videokonference. 
Učitelji so dobili navodilo, da učno snov za naslednji dan pošljejo preko eAsistenta najkasneje 
do 18. ure. Zaznati je razliko med razredno in predmetno stopnjo. Učitelj naj bi se v roku 24 
ur odzval na prejeto pošto. Razredne ure se izvajajo enkrat tedensko. Razrednik mora imeti 
pregled nad zadolžitvami otrok. 
 
V času šolanja pouka na daljavo je zelo pomembna komunikacija med razrednikom in 
predstavnikom staršev. Predstavnik je dolžan obveščati svoj oddelek o prejetih informacijah. 
Predstavnik staršev doda, da je dober, razumevajoč kolektiv zelo pomemben za prenos 
informacij, ki pripomore k reševanju problematike in je v pomoč vodstvu šole. 
Predstavnik staršev poda pobudo za digitalno pismenost učiteljev. Pove, da je prenos pobud 
predstavnikov staršev pomembna, da le te oživijo. 
 
Ravnateljica člane seznani s potekom gradnje šole. Pove, da dela sedaj potekajo po načrtu 
in v skladu z dogovorjenim. Organizacijski odbor za gradnjo se sestaja enkrat tedensko, kjer 
se preuči dejansko stanje gradnje. Trenutno je zaznana nekaj dnevna zamuda, ki pa jo mora 
izvajalec odpraviti v najkrajšem času. 
V šolskem letu 2021/2022 je namenjena posebna pozornost II. fazi gradnje, saj bi šola 
pridobila specialne učilnice (likovna, glasbena, naravoslovje, tehnika). 
Ravnateljica pove, da si zelo prizadeva za prostorsko rešitev za obstoječe oddelke na šoli in 
hkrati tudi za gradnjo nove šole. Pove še, da arhitekti pri načrtovanju upoštevajo pobude, 
predloge učiteljev, saj le ti poznajo učni proces in vedo, kaj potrebujejo pri pouku. Na šoli je 
zaposlenih trenutno 86 delavcev. 
 
V septembru je bil uspešno izvedena šola v naravi v Pacugu za 5. razred in kolesarski izpit 
za lanski 5. razred. Tabor za 2. razred bo izveden spomladi v kolikor bodo razmere to 
dopuščale. 
Plavalni tečaji bodo potekali najprej za učence 4. razreda (lansko leto so odpadli zaradi 
korona situacije), nato za učence 3. razreda. Za učence 1. razreda plavalnega tečaja 
predvidoma ne bo oz. se bodo izvedli v prilagojeni obliki ob koncu šolskega leta v primeru 
normalizacije stanja. Tečaj plavanja sofinancira MOL. 
 
Ravnateljica nas obvesti in pove, da so do nadaljnjega odpovedani vsi sistematski pregledi v 
ZD Vič, trenutno ni zdravnice. Predstavnik sveta staršev sprašuje, kako je s cepljenjem otrok, 
ker so nekateri sistematski pregledi v lanskem šolskem letu odpadli. Ravnateljica se bo 
pozanimala v zdravstvenim domu. 
 
Predstavnike staršev zanima, kako je s potekom interesnih dejavnosti. Ravnateljica pove, da 
potekajo na šoli pevski zbor, planinski krožek in šolska skupnost. Zaradi trenutne korona 
situacije do nadaljnjega ostalih interesnih dejavnosti šola ne bo ponudila. Dejavnosti, kjer se 
skupine mešajo, so odsvetovane. Nekaj zunanjih interesnih dejavnosti se bo pričelo v oktobru 
(nogomet, košarka, badminton in ritmična gimnastika). Plezanja in šaha ne bo, karate bo na 
drugih lokacijah. Učenci bodo prejeli letake v šoli. 
 
Dopoldanske in popoldanske govorilne bodo do nadaljnjega potekale na daljavo (telefon, e-
pošta), osebna srečanja pa samo v izrednih primerih, ob predhodnem dogovoru z učiteljem, 
ob upoštevanju vseh navodil NIJZ za preprečevanje širjenja koronavirusa. 
Ravnateljica nas seznani, da sta bila šoli dodeljena s strani MOL dva dodatna spremljevalca 
za pomoč pri spremstvu otrok na drugi dve lokaciji (na avtobus, pri hrani, odhodu na wc). 
Predstavniki staršev so podali pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole 
Vrhovci za šolsko leto 2020/2021. 



K točki 6: Šolski sklad 
Predsednica šolskega sklada Leonida Kraševec poda pregled dela šolskega sklada. Na dan 
17. 9. 2020 je na računu šolskega sklada 4.495,88 EUR. V znesku 1.500,00 EUR so bile 
dodeljene subvencije za otroke v zimski šoli v naravi. Položnice za šolski sklad bodo poslane 
v mesecu oktobru 2020, priporočen prostovoljni prispevek je v višini 20 EUR. 
 

 
K točki 7: Razno 
Predstavnik staršev poda pobudo za pokrit balon na velikem šolskem igrišču, ko otroci čakajo 
na jutranji prevoz na nadomestne lokacije (posebej v primeru slabega vremena). Ravnateljica 
odgovori, da je najem šotora velik finančni zalogaj. Jutranje varstvo poteka v jedilnici šole, 
prav tako je dovoljen vstop v jedilnico tudi drugim učencem do odhoda na jutranji prevoz. 
 
Predstavnica staršev poda pobudo v zvezi s prenatrpanim avtobusom. Ker se na Srednjo 
trgovsko šolo vozijo v enem avtobusu trije razredi, vsi otroci na poti v šolo ne morejo sedeti. 
Učenci tretjega razreda so šibkejši in nižji od učencev petega razreda.  Večinoma stojijo 
mlajši otroci, ker si starejši bistveno lažje 'izborijo' sedeže. Za kar nekaj učencev tretjega 
razreda v primeru, da ne dobijo sedeža, stojišče ne dosega standardov varnosti, ker ne 
dosežejo držal. 

Predstavnica staršev poda pobudo, da naj sedijo VSI učenci tretjega razreda in stojijo 
močnejši, torej učenci petih razredov. Starši sveta staršev se s tem predlogom strinjajo, 
strinjajo se tudi, da o tem govorijo s svojimi otroci (tisti, ki imajo otroke v petem razredu). 
Ravnateljica zagotovi, da bo predala informacijo učiteljicam petih razredov, da se zagotovi 
solidarnost. 
 
Sklep št. 4 : 
Ravnateljica bo z učitelji petih razredov, ki si delijo avtobus z učenci tretjih razredov, 
dogovorila, da odstopajo sedeže učencem tretjih razredov. 
 
Več predstavnikov staršev pohvali učiteljice prvih razredov za organizacijo, pomoč pri 
prevozu in pohvalijo prehrano na Zavoda Sv. Stanislava. 
 
Predstavnica pove, da nekateri od staršev priporočajo program Neverjetna leta, ki obstaja 
tudi za učitelje. 
 
Nekateri predstavniki sveta staršev so izrazili nezadovoljstvo s prehrano na naši šoli. Podali 
so pobudo o ustanovitvi komisije za prehrano in predlagali naslednje člane: Nina Ilič, Leonida 
Kraševec, Urban Obermajer, Dagmar Šober in Igor Pravst. Komisija se ustanovi z namenom 
načrtovanja zdrave in ustrezne prehrane v šoli. 
Predstavnica staršev prosi za več informacij in ravnateljica zagotovi, da bo omenjenim 
članom komisije po elektronski posredovala informacije v zvezi s komisijo (ustanovitev, 
delovanje, način sodelovanja oz. pristojnosti, ipd.). 
 
Sklep št. 5 : 
Ustanovi se komisija z namenom sodelovanja pri načrtovanju zdrave in ustrezne prehrane v 
šoli. Ustrezno gradivo bo članom komisije priskrbela in posredovala ravnateljica.  
 
Člani sveta staršev so podali predlog, da se učenci v šoli preobuvajo v copate. Ravnateljica 
pove, da se garderobe ne bodo uporabljale (mešanje učencev) in, da se bodo učenci 
preobuvali pred učilnico. O tem obvesti starše po eAsistentu. Preobuvanje začne veljati 5. 10. 
2020. 



Nadalje je bil podan predlog za enoten plan šolanja na daljavo. Ravnateljica pove, da bo šola 
v primeru izobraževanja na daljavo ravnala v skladu z navodili MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ in 
Načrtom za izvedbo pouka po modelih ob upoštevanju COVID-19. 
 
Zaposleni na šoli trenutno parkirajo na šolskem igrišču. Predstavnik staršev predlaga, da se 
parkirišče loči s pregrado, preostanek pa je namenjen igrišču. Poda se predlog, da bi 
zaposleni imeli začasno parkirišče pri gostilni Pečarič. Ravnateljica bo preverila obe 
možnosti. Zaveda se, da je parkiranje na igrišču boniteta zaposlenih. Parkiranje na parkirišču 
naj bi bilo le v času gradnje, v dopoldanskem času, ko se tudi pouk deloma izvaja na drugih 
lokacijah. 
Predstavnik prvega razreda izrazi nezadovoljstvo enega starša glede predstave na prvi šolski 
dan za prvošolce. 
Postavili so vprašanje, kako ravnati, če učenec pozabi masko. Ravnateljica pove, da je šola 
prejela 1800 mask, namenjenih učencem. V tem primeru lahko učenci maske dobijo v 
tajništvu šole. 
 
Predstavnik staršev je dal pobudo za namestitev obešalnikov na srednji trgovski šoli (v 
primeru mokrih oblačil). Ravnateljica bo poiskala ustrezno rešitev. 
 
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 20. uri. 
 
 
 
 
Zapisala: Predsednik sveta staršev: 
Karin Petrina, predstavnica 9. a Gregor Grmek 

 
 


