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ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV 
Z DNE 29.09.2008 
s pričetkom ob 17. uri 

 
 

Prisotni: Vsi z liste prisotnosti, ravnateljica Marjanca Vampelj ter pomočnica ravnateljice Urška 
Letnar. 
Opravi čeno odsotna : Predstavnica 5.c razreda 
Neopravi čeno odsotna : Predstavnica 8.b razreda. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 
1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev z a š.l. 08/09 
2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje 
3. Poročilo o delu v š.l. 2007/08 
4. Predstavitev letnega delovnega na črta za š.l. 2008/09 
5. Šolski sklad 
6. Razno 
 
Ad. 1 Izvolitev predsednika in namestnika sveta sta ršev za š.l. 08/09 
Predstavniki SS posameznih razredov smo enoglasno za predsednico SS izvolili predstavnico 
9. b razreda, ga. Matejo Udovč, za njeno namestnico pa predstavnico 6. a razreda, ga. Romano 
Novak Mlinar. 
 
Ad. 2 Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje 
Predstavniki SS smo brez pripomb sprejeli in potrdili zapisnik seje SS z dne 20.5.2008. 
 
Ad. 3 Poro čilo o delu v š.l. 2007/08 
Poročilo je bilo poslano vsem predstavnikom SS in bo objavljeno na spletni strani OŠ Vrhovci.  
 
Ad. 4 Predstavitev letnega delovnega na črta (LDN) za š.l. 2008/09 
Letni delovni načrt (LDN) je 23.9.08 že obravnaval, potrdil in sprejel učiteljski zbor. Na seji SS je 
bil predstavljen tudi članom SS. Ko bo 30.9.08 LDN obravnavan in potrjen in ga sprejme še 
Svet šole (SŠ), bo LDN objavljen na spletni strani OŠ Vrhovci (www.os-vrhovci.si). 
Predstavniki SS moramo na naslednji seji izbrati predstavnika staršev pri projektu Eko šola. 
Dosedanji predstavnik staršev je g. Srečo Peklaj (hišnik).  
  
Ad. 5 Šolski sklad 
Članom šolskega sklada (ŠS) v mesecu oktobru poteče mandat, zato predstavnica ŠS prosi vse 
predstavnike SS, da na roditeljskih sestankih ali po e-pošti obvestijo vse starše o delovanju ŠS 
in med starši poiščejo kandidate za nove člane - predstavnike staršev v ŠS. Vse dodatne 
informacije glede delovanja ŠS lahko dobite na naslovu melita.kozjek@lth.si. Poročilo o delu 
ŠS za š.l. 07/08 ter finančni pregled bo predstavljen na naslednji seji SS, kjer bomo izvolili nove 
člane ŠS. 
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Ad. 6  Razno  
a) Mandat predstavnika razreda v SS je 1 leto. Starši lahko v novem š.l. izvolijo istega 

predstavnika.  
b) V učilnicah, 5. b razreda je potrebno priklopiti računalnik. V učilnici za računalništvo je 

potrebno zagotoviti nadzor, da učenci ne bodo pregledovali neprimernih internetnih vsebin 
ali igrali neprimernih iger.  

c) Ravnateljica se bo z učiteljico podaljšanega bivanja v 2. a razredu pogovorila o komunikaciji 
med učiteljico in otroki. 

d) Učenci učiteljice razredne stopnje domov prinašajo več podpisov dnevno. Ravnateljica se 
obvezuje, da se bo o tem pogovorila z učiteljico, ki bo staršem pojasnila namen le teh.  

e) Starši 7. b predlagajo uporabo enega učbenika na klop, da bi bile šolske torbice lažje. 
Ravnateljica odgovori, da se je potrebno o tem dogovoriti z učitelji.   

f) Tudi v tem š.l. bodo na šoli zbirali: rabljene baterije, plastične zamaške, prazne kartuše, 
rabljene trakove,... 

g) V š.l. 2009/10 na OŠ Vrhovci še ne bo obveznega tujega jezika.  
h) Vsi predstavniki SS smo prejeli Program šol za starše. Vodstvo šole ugotavlja, da je obisk 

teh predavanj zelo slab. Prvo srečanje na OŠ Vrhovci bo 14.10.08. 
i) Zaradi premajhnega vpisa učencev k predmetu Računalništvo 3 in Robotika v tehniki, bosta 

omenjena predmeta v š.l. 08/09 izpeljana kot interesna dejavnost. 
j) Starši so opozorili na zadnji športni dan, ki se izvaja v mesecu juniju in sicer v zaprtih 

prostorih (Sport city), namesto da bi se izvajal v naravi, saj smo vendar EKO šola.  
k) V mesecu oktobru bo izvedena zbiralna akcija starega papirja. 
l) Do naslednje seje starši pripravimo predloge, kako naj bi naša šola postala še boljša Eko 

šola (obojestransko kopiranje, ugašanje luči, uporaba del. zvezkov namesto fotokopiranja 
delovnih listov,.....). Temo  bomo obravnavali na naslednji seji SS. 

m) Starši so opozorili na zaklepanje vhodnih vrat za predmetno stopnjo. Odklepanje vrat bo 
ostalo nespremenjeno, torej ob 7.30 in 7.45. Individualne prošnje staršev glede vstopa 
učenca v šolo bo reševala ga. ravnateljica, zato naj se starši obrnejo kar nanjo.   

n) Šolska prehrana in njen vodja - Predlog s strani staršev: ker je sestavljeni jedilnik problem 
na več šolah, predlagamo, da na ministrstvu izdelajo jedilnik strokovnjaki s tega področja in 
ga ponudijo vsem OŠ. 

o) Če učenci iz kakršnegakoli razloga ne dobijo kateregakoli od obrokov, naj se še med 
obrokom oglasijo pri ravnateljici.  

p) Starši predlagajo, da bi dobili na vpogled zapisnike roditeljskih sestankov. Ravnateljica je 
rekla, da bo o tem premislila in nam odgovorila na naslednji seji. 

q) Starši podpirajo izgradnjo kolesarnice. 
r) Starši so mnenja, da je prav, da so govorilne ure časovno omejene za posameznega starša, 

a si želijo, da jih učitelji tudi podaljšajo, če je to potrebno oz. se s starši dogovorijo za drug 
termin.  

s) Na naslednjem roditeljskem sestanku starši in učenci 6. in 9. razredov pričakujejo več 
informacij o nacionalnem preverjanju znanja.  

t) Elektronska redovalnica ni v načrtu. 
u) Odziv na anketo, ki je bila objavljena na spletni strani šole ob koncu šolskega leta, je bil zelo 

slab.   
v) Starši učencev predmetne stopnje si želijo na uvodnem roditeljskem sestanku predstavitev 

posameznih učiteljev.  
 
Seja se zaključi ob 18.45 uri. 
 
Naslednja seja bo predvidoma v mesecu oktobru (še pred jesenskimi počitnicami). 
 
 
 
    Zapisala:                                 Ravnateljica:                        Predsednica Sveta staršev: 
Melita Kozjek                Marjanca Vampelj                     Mateja Udovč 


