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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 
Z DNE 21.11.2007 
s pričetkom ob 17. uri 

 
 

Prisotni: Vsi z liste prisotnosti, ravnateljica Marjanca Vampelj, pomočnica ravnateljice 
Urška Letnar ter predstavnica Eko šole, učiteljica Nataša Golec. 
Opravičeno odsotni : Predstavnici 4.c in 5.a razreda. 
Neopravičeno odsotni: Predstavnici 2.a in 7.b razreda. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 
1. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje 
2. Šolski sklad – otvoritev plezalne stene ob 50. letnici OŠ Vrhovci 
3. Eko šola  
4. Novoletni sejem 
5. Izvolitev predstavnika Sveta staršev v Svet šole 
6. Razno 
 
 
Ad.1 Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
Vodstvo šole je imelo dve pripombi na zapisnik zadnje seje in sicer: 
Točka 6a ...Ga. ravnateljica bo v imenu vodstva šole in SS na Mestno občino posredovala 
zahvalo ob rešitvi prometne problematike (nova pot šolskega avtobusa)....   
tekst bi se moral glasiti 
Ga. ravnateljica je junija 2007 v imenu vodstva šole in SS na Mestno občino posredovala 
zahvalo ob rešitvi prometne problematike (nova pot šolskega avtobusa). 
Točka 6d ....Za osvojitev „modre zastave“ je potrebno opraviti vseh 7 korakov...  
tekst bi se moral glasiti... 
Za osvojitev „zelene zastave“ je potrebno opraviti vseh 7 korakov.... 
 
Vključujoč ti dve pripombi je Svet staršev potrdil zapisnik zadnje seje SS z dne 26.9.2007. 
 
Ad.2 Šolski sklad 
O delu in načrtih Šolskega sklada je poročala Melita Kozjek. Ravnateljica poda pregled 
odhodkov in prihodkov Šolskega sklada. Stanje na računu ŠS z dnem 21.11.2007 
znaša 4.320,83 €. 
Zapisnik 2. sestanka Šolskega sklada je del tega zapisnika kot priloga št.1. 
 
Ad.3 Eko šola 
O projektu Eko šola je poročala koordinatorica Eko šole učiteljica Nataša Golec. Več O Eko šoli 
(Eko programski svet, letni delavni načrt, dejavnosti,..) si lahko preberete na spletni strani OŠ 
Vrhovci. http://www.os-vrhovci.si/info/ekosola.html  
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Ad.4  Novoletni sejem 
Novoletna tržnica bo v četrtek, 20. decembra, med 15.30 in 17.30 uro. Božično-novoletne 
voščilnice bodo učenci prodajali od 11.-13.12.2007 od 14.30 do 16.30. Prireditev za starše bo v 
četrtek 20.12.2007. Mateja Udovč se zaveže, da bo vsaj en teden pred pričetkom prodaje 
voščilnic obvestila predstavnike razredov in v tajništvo sporočila seznam sodelujočih staršev. 
Kot predstavnico staršev za ocenitev izdelkov se zadolži Matejo Udovč. Starši bodo o 
decembrskem dogajanju na šoli obveščeni s posebno zgibanko.  Vsi prihodki od prodaje na 
tržnici, prodaje voščilnic in od srečelova gredo v ŠS.  
 
Ad.5 Izvolitev predstavnika Sveta staršev v Svet šole 
Predstavniki SS v Svetu šole so ga. Beti Češnovar, ga. Alenka Pleško ter g. ðuro Sokač. 
Mandat jim poteče maja 2008. Zato se izvolitev predstavnikov Sveta staršev v Svet šole 
predstavi na eno izmed naslednjih sej SS.  
 
Ad.6  Razno  
a) Člani SS: V SS je bilo izvoljeno nekaj novih članov (zamenjave), zato smo k vabilu na 2. 

sejo SS dobili tudi nov seznam vseh članov SS. 
b) Zahvale: Straši otrok s posebnimi učnimi potrebami se zahvaljujejo Svetovalni in strokovni 

službi oz. socialnim pedagoginjam za strokoven pristop in požrtvovalno delo ter za 
predstavitev poklica v ZOO. Zahvala tudi učiteljici Staši Černe za izdelavo posebnega (bolj 
preglednega) testa za zgoraj omenjene učence. 

c) Zapisniki roditeljskih sestankov: Podan je bil predlog s strani staršev, da se zapisnik 
roditeljskega sestanka da v branje tudi predstavniku SS. Ravnateljica bo o tem seznanila 
učitelje na konferenci in odgovor posredovala na naslednjem sestanku SS. 

d) Označbe na OŠ: Po celoti šoli so na vratih učilnic nove tablice – označbe (razred oz. 
predmet, učitelj).  

e) Pravilnik o požarni varnosti: S 1.11.2007 je stopil v veljavo nov pravilnik o požarni varnosti. 
Prvič je bil na šoli inšpektor, ki je ugotovil, da so tako hidranti, kot gasilni aparati  v skladu s 
pravilniki. Vodstvo šole mora z novim zakonom uskladiti še požarni red in evakuacijski načrt.  

f) Vzgojni načrt: Vodstvo šole se je že začelo pripravljati na novo šolsko leto v katerem bo 
vzgojni načrt obvezen. 

g) Četrtna skupnost:Ravnateljica pohvali dobro sodelovanje s predstavniki četrtne skupnosti, ki 
bodo sodelovali tudi na srečanju ob 50. letnici šole. 

h) Ušivost: Mateja Udovč in Melita Kozjek se zavežeta, da bosta pripravili dopis v zvezi z 
ukrepanjem in skupnim bojem proti ušem in ga posredovali vsem predstavnikom SS, ki so 
dolžni dopis posredovati vsem staršem v posameznem razredu. Navodilo za odpravo 
ušivosti se nahaja tudi na spletni strani OŠ Vrhovci - http://www.os-vrhovci.si/usi.pdf  

i) Prehrana: Zaradi nenehnih pritožb staršev čez jedilnike je vodstvo šole dalo možnost vsem 
učencem oz. razredom, da do konca novembra posredujejo »svoje« jedilnike, ki jih bo vodja 
šolske prehrane pregledala in analizirala. 

j) Pohvala: Starši učencev 4.a razreda se zahvaljujejo predsednici SS Mateji Udovč in 
ravnateljici ga. Marjanci Vampelj za sodelovanje pri reševanju nejasnosti, ki so nastale v 
zvezi z nadomeščanjem učiteljice Irme Starman. 

 
 
Seja se zaključi ob 18.25 uri. 
 
Naslednja seja bo predvidoma v sredo 13.2.2008. 
 
 
 
 
    Zapisala:                            Ravnateljica:                        Predsednica Sveta staršev: 
Melita Kozjek  Marjanca Vampelj    Mateja Udovč 
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Priloga 1 
 

ZAPISNIK 2. SEJE ŠOLSKEGA SKLADA 
Z DNE 6.11.2007 

s pričetkom ob 16. uri 
 
 

Prisotni: ravnateljica Marjanca Vampelj, Bojan Lipovec, Jana Suhadolc, Majda Čebulj, Simona 
Brečko, Melita Kozjek 
Odsotni: Nina Amon Podobnikar, ðuro Sokač, Mateja Udovč (ker ni dobila vabila) 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 
7. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
8. Plezalna stena 
9. Določitev višine prispevka 
10. Božično-novoletna prireditev 
11. Ostali predlogi iz lanskega leta 
12. Razno 
 
 
Ad.1 Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
Upravni odbor ŠS potrdi zapisnik zadnje seje ŠS. 
 
Ad.2 Plezalna stena 
Ravnateljica pridobi predračun za nakup plezalne stene na podlagi katerega upravni odbor ŠS 
sprejme sklep o nakupu le-te. Predračun znaša cca. 7200 €. Otvoritev plezalne stene naj bi bila 
predvidoma junija ob 50. letnici šole. Vodstvo šole da zagotovilo, da bo za izpeljavo projekta 
˝posodilo˝ denar ŠS. Le-ta ga mora šoli vrniti do konca koledarskega leta 2008. 
 
Ad.3 Določitev višine prispevka 
Upravni odbor ŠS določi predvideno višino (sicer prostovoljnega) prispevka v višini 20eur. Prva 
namenska položnica bo izšla v mesecu novembru, druga pa predvidoma v mesecu marcu. 
 
Ad.4  Božično-novoletna prireditev 
Novoletna tržnica ter prireditev za starše bo v četrtek 20. decembra 2007. Božično-novoletne 
voščilnice bodo učenci prodajali od 11. do 13. 12. 2007. Člani ŠS in vodstvo šole se dogovorijo, 
da bodo prihodki od prodaje na tržnici, od prodaje voščilnic in od srečelova šli v ŠS. Stroške 
novoletne prireditve za učence predmetne in razredne stopnje krijejo starši. 
 
Ad.5 Ostali predlogi iz lanskega leta 
Zaradi izpeljave projekta »Plezalna stena« se ostali predlogi iz lanskega šolskega leta za 
nedoločen čas »zamrznejo«. Upravni odbor ŠS še vedno sprejema nove predloge in pobude.  
 
Ad.6  Razno  

a) Majda Čebulj se zaveže, da bo pripravila dopis (spremni tekst) k izdaji prve položnice. 
b) Ravnateljica poda pregled odhodkov in prihodkov Šolskega sklada. Stanje na računu ŠS 

dne 5.11.2007 znaša 3.113,83 €. 
 
 
Seja se zaključi ob 16.35 uri. 
 
 
 
    Zapisala:                           Ravnateljica:                                  Predsednica Šolskega sklada: 
 Kozjek Melita                   Marjanca Vampelj    Majda Čebulj 


