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ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV 
Z DNE 26.9.2007 
s pričetkom ob 17. uri 

 
 

Prisotni: Vsi z liste prisotnosti ter ravnateljica Marjanca Vampelj, pomočnica 
ravnateljice Urška Letnar in predsednica ŠS Majda Čebulj.  
Opravičeno odsotna: Predstavnica 3.a razreda. 
Neopravičeno odsotni: Predstavniki 2.a, 5.b, 7.a in 9.b razreda. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 
1. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje 
2. Poročilo o delu v šolskem letu 2006/2007 
3. Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2007/2008 
4. Šolski sklad 
5. Izvolitev predsednika  in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2007/2008 
6. Razno 
 
Ad.1 Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
Svet staršev je potrdil zapisnik zadnje seje SS z dne 30.5.2007.  
 
Ad.2 Poročilo o delu v šolskem letu 2006/2007 
Osnutek Letnega poročila OŠ Vrhovci o  uresničevanju delovnega načrta za š.l. 
2006/07 predstavi ga. ravnateljica. Letno poročilo je na vpogled v tajništvu šole in  pri 
predstavnikih SS. 
 
Ad.3 Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2007/2008 
Osnutek Letnega delovnega načrta za š.l 2007/08 predstavi ga. ravnateljica. Letni 
delovni načrt je na vpogled v tajništvu šole in tudi pri predstavnikih SS. 
 
Ad.4  Šolski sklad 
O delu in načrtih Šolskega sklada je poročala predsednica ŠS ga. Majda Čebulj. Ga. 
ravnateljica poda pregled prihodkov in odhodkov ŠS v š.l. 2007 (od januarja do junija). 
Trenutno finančno stanje ŠS je 3.113,83 €. S strani staršev je prišla pobuda za nakup 
plezalne stene. Ravnateljica bo pridobila ponudbo za plezalno steno do naslednje seje 
ŠS.  
 
Ad.5 Izvolitev predsednika  in namestnika sveta staršev za šolsko leto 2007/2008 
V š.l. 2006/07 je bila predsednica SS ga. Mateja Udovč, njena namestnica pa ga. 
Kristina Jenko.  
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Za š.l. 2007/08 je bila za predsednico ponovno izvoljena ga. Mateja Udovč 
(predstavnica 8.b razreda), za njeno namestnico pa ga. Romana Novak Mlinar 
(predstavnica 5.a razreda). 
 
Ad.6  Razno  
a) S 1. oktobrom bo v kuhinji zaposlena nova kuharica. Vse čistilke so opravile tečaj 

HACCP, kar pomeni, da lahko pomagajo tudi v kuhinji.  
b) S strani staršev je bila podana javna pohvala OŠ Vrhovci kot eni najčistejših OŠ v 

Ljubljani. 
c) Ga. ravnateljica bo v imenu vodstva šole in SS na Mestno občino posredovala 

zahvalo ob rešitvi prometne problematike (nova pot šolskega avtobusa). 
d) Šola je pristopila k projektu EKO šola. Za osvojitev „modre zastave“ je potrebno 

opraviti vseh 7 korakov (http://www.os-vrhovci.si/info/ekosola.html). V petek, 28.9. 
2007, bo prvi sestanek programskega sveta (projekt bo vodila Nataša Golec). Ker 
predstavnika staršev še nismo izvolili, se predstavniki SS strinjamo, da vodstvo šole 
izvede 1. sestanek brez omenjenega predstavnika. 

e) Realizacija programa: Na vprašanje staršev ravnateljica obrazloži, da realizacija 
programa (Letno poročilo za š.l. 2006/07- točka 2.6.) ni realizacija predelane in 
utrjene učne snovi temveč realizacija ur pouka.  

f) Prevoz otrok: nesporazum glede prevoza otrok, ki še niso imeli vozovnic, s šolskim 
avtobusom, je bil še isti dan urejen. Nekateri učenci še vedno nimajo vozovnic. 
Občasni prevoz učenca, ki nima vozovnice, je mogoč z dovoljenjem ga. ravnateljice 
(v primeru. npr. če gre učenec po pouku domov k sošolcu, ki se vozi z šolskim 
avtobusom). 

g) Uvedena bo nova brezplačna interesna dejavnost za učence 2. razreda. Angleščino 
bo poučevala učiteljica Staša Černe. 

h) OŠ Vrhovci v sodelovanju z Društvom Vezi pripravlja srečanja v okviru Šole za 
starše, kjer bomo dobili vpogled v nove vzgojne načine, reševanje vzgojnih 
problemov in veliko primernega za svojo osebno rast. Več na spletni strani. 

i) Vodstvo šole ponovno naproša starše, naj ne parkirajo oz. ustavljajo avtomobilov 
pred zapornico, ki je  pred glavnim vhodom v šolo (v tem šolskem letu je dodana 
talna označba, ki je nekateri starši še vedno ne upoštevajo). 

j) Ravnateljica pove, da bo organiziran roditeljski sestanek za starše 5. razredov 
(devetletke in osemletke) na temo angleščine. Vsi starši in učenci, ki imajo 
kakršnekoli težave pri posameznem predmetu, naj nesoglasja najprej poskušajo 
rešiti z učiteljem posameznega predmeta, nato z razrednikom. Če morebitna 
nesoglasja še ne bodo rešena, se lahko obrnejo na svetovalno službo oz. na ga. 
ravnateljico.   

k) Predstavniki SS se strinjamo, da predsednica SS gradivo za prihajajočo sejo pošlje 
po elektronski pošti nekaj dni pred sejo. Na seje bomo tako lahko hodili pripravljeni. 
Seje bodo učinkovitejše in krajše. 

 
Seja se zaključi ob 18.15 uri. 
 
Naslednja seja bo predvidoma novembra 2007. 
 
 
    Zapisala:                            Ravnateljica:                        Predsednica Sveta staršev: 
Melita Kozjek  Marjanca Vampelj    Mateja Udovč 


