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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 
Z DNE 22.10.2008 

s pričetkom ob 17.00 uri 
 
 
Prisotni: Vsi z liste prisotnosti, ravnateljica Marjanca Vampelj, pomočnica ravnateljice Urška 
Letnar ter predsednica ŠS Majda Čebulj 
Opravičeno odsotna : Predstavnika 7.a in 8.a razreda 
Neopravičeno odsoten: Predstavnik 6.b razreda 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 
1. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje z dne 29.9.2008 
2. Poročilo o Šolskem skladu (poroča predsednica ŠS Majda Čebulj) 
3. Volitev predstavnikov staršev v ŠS 
4. Volitev predstavnika staršev pri projektu "Eko šola" 
5. Razno 

a) Predlogi staršev za učinkovitejše izvajanje programa "Eko šola" 
b) Vpogled predstavnikov SS v zapisnike roditeljskih sestankov 
c) Hišni red 
d) Problematika ocenjevanja t.i. vzgojnih predmetov (slabšajo splošni uspeh) 

 
Ad. 1 Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje z dne 29.9.2008 
Pripombe na zadnji zapisnik: točka 6b.... ne samo v učilnici 5.b razreda, ampak v vseh učilnicah 
je potrebno preveriti, kje računalniki še niso priklopljeni in jih čim prej priklopiti. Predstavniki SS 
smo upoštevajoč zgornjo pripombo sprejeli in potrdili zapisnik seje SS z dne 29.9.2008. 
 
Ad. 2 Poročilo o Šolskem skladu  
Predsednica ŠS Majda Čebulj poda končno pročilo o delu ŠS v obdobju november 2006 - 
oktrober 2008.  
 
Ad. 3 Volitev predstavnikov staršev v ŠS 
Dosedanji predstavniki staršev v ŠS so bili: predsednica - Majda Čebulj, člani -  Simona Brečko, 
Melita Kozjek in ðuro Sokač. Izvoljeni so bili novi štirje člani – predstavniki staršev v ŠS in sicer: 
Alenka Luzar, Eva Ocvirk, Maruša Pirc ter Majda Čebulj.  
S strani šole so bili predlagani naslednji kandidati: Irma Starman, Janez Pečovnik ter Romina 
Plešec. Člani ŠS so potrdili upravni odbor ŠS. Mandat izvoljenih predstavnikov traja 2 leti.  
Iz pregleda prihodkov je razvidno, da zelo malo staršev prispeva prostovoljne prispevke na 
račun ŠS. Zato se Melita Kozjek zaveže, da bo pripravila dopis »Kako staršem predstaviti ŠS!« 
in ga posredovala predstavnikom razredov. Starši bodo na naslednjem roditeljskem sestanku 
predstavili ŠS staršem in jih spodbudili, da v čim večjem številu prispevajo v ŠS.  
 
Ad. 4 Volitev predstavnika staršev pri projektu "Eko šola" 
V š.l. 2007/08 je bil predstavnik staršev pri projektu „Eko šola“ g.Srečko Peklaj (hišnik). Člani 
ŠS so za predstavnika staršev pri projektu »Eko šola« poleg dosedanjega člana g. Peklaja, 
enoglasno izvolili še Marka Faturja. Tako zdaj pri projektu šole sodelujeta dva predstavnika 
staršev. 
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Ad. 5  Razno  
a) Predlogi staršev za učinkovitejše izvajanje programa "Eko šola":  
- na šoli naj se nabavijo termostatski ventili; vodstvo šole naj se obrne na Slovenski E-forum 
  (SE-F). Spletni naslov: www.se-f.si 
- starši predlagajo, da se na šoli organizira predavanje za starše na temo podnebnih sprememb 
  predavateljice Vide Ogorelec Wagner 
- Goranka Žnidar Dečman se zaveže, da bo pripravila dopis v zvezi z odpadnimi kartušami in 
   ga posredovala ostalim predstavnikom staršev. Dopis bomo starši lahko posredovali vodstvu 
   v svojih službah. 
- OŠ Vrhovci bo pripravila zbiralno akcijo starih gospodinjskih aparatov, monitorjev, ...  
  Datum akcije bo pravočasno objavljen na spletni strani šole. 
- vodstvo šole naj preveri, če je bil (kdaj je bil) na OŠ narejen energetski pregled 
- nove predloge za učinkovitejše izvajanje Eko šole lahko starši posredujejo Marku Faturju ali  
  Mateji Udovč 
 
b) Vpogled predstavnikov SS v zapisnike roditeljskih sestankov: ravnateljica je predlog staršev 
posredovala razrednikom na pedagoški konferenci. Razredniki ne vidijo potrebe, da bi 
predstavniki staršev imeli možnost vpogleda v zapisnik sestanka. Zapisniki roditeljskih setankov 
so shranjeni v pedagoški dokumentaciji. Ravnateljica zagotovi, da si predstavniki SS lahko 
zapisnik pogledajo v tajništvu šole.  
 
c) Hišni red: Starši opozorijo vodstvo šole, da je na spletni strani šole objavljen osnutek hišnega 
reda. Ravnateljica se zaveže, da bo na spletni strani objavljen popravljen, dopolnjen in sprejet 
hišni red. 
 
d) Problematika ocenjevanja t.i. vzgojnih predmetov: Vodstvo šole zatrjuje, da t.i. vzgojni 
predmeti dvigujejo učni uspeh. Starši pa so mnenja, da t.i vzgojni predmeti posameznim 
učencem slabšajo splošni učni uspeh. Starši prosijo vodstvo šole, da se učencem in staršem na 
začetku š.l. predstavijo kriteriji in normativi ocenjevanja pri posameznem t.i. vzgojnem 
predmetu. Če se pri teh predmetih piše pisni preizkus znanja, mora biti sestavljen po pravilih, 
kar pomeni, da morajo biti naloge opremljene z možnim številom točk, na preizkusu pa mora biti 
tudi točkovnica oz. kriterij. Najnižja povprečna ocena t.i. vzgojnih predmetov je pri predmetu 
glasbena vzgoja.  
 
e) Število roditeljskih sestankov v posameznem š.l.: Starši so mnenja, da se premalokrat 
srečajo z razredniki in ostalimi starši, zato sprašujejo koliko roditeljskih sestankov je predvideno 
v vsakem š.l. Ravnateljica odgovarja: Zakon pravi, da je v vsakem konferenčnem obdobju 
predpisan en roditeljski sestanek. Vodstvo šole se je dogovorilo, da bodo na OŠ Vrhovci v š.l. 
najmanj trije sestanki, po potrebi pa jih razrednik lahko skliče več. 
 
f) Pohvala: S strani staršev sta bili podani pohvali učitelju Karlu Ahačiču in učiteljici Urški 
Jančar. Ravnateljica pove, da pisne ali ustne pohvale nimajo »finančne« teže, so pa pohvale s 
strani učencev ali staršev dobrodošle in velika motivacija posameznemu učitelju.  
Starši so pohvalili tudi spletno stran OŠ Vrhovci in sklenili, da bodo na roditeljskih sestankih 
opozorili starše, naj jo večkrat obiščejo, saj na njej najdejo veliko koristnih informacij. 
 
g) Pritožbena komisija: Ravnateljica pove, da so na šoli s 1.9.2008 ustanovili pritožbeno 
komisijo, ki bo obravnala pritožbe na odločbe, ki jih izda ravnateljica šole (1.stopnja) v zvezi z 
statusom športnika, kulturnika, subvencioniranjem prehrane, prešolanjem,.. Pritožbeno komisijo 
sestavlja 10 članov: 7 predstavnikov učiteljskega zbora, 2 predstavnika staršev, 1 zunanji 
sodelavec. Mandat članov pritožbene komisije traja 4 leta. Člani ŠS so za predstavnika staršev 
v pritožbeni komisiji enoglasno izvolili Mašo Sotlar in Matjaža Dornika. 
 
h) Računi za prehrano: Starši opozarjajo vodstvo šole na napake, ki se pojavljajo pri izdaji 
računov za prehrano. Starši prosijo vodstvo šole naj preveri, če ne gre pri izdaji računov za 
sistemsko napako. Vodstvo šole naproša starše, da vse morebitne napake javijo v tajništvo šole 
ali vodji prehrane.  
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i) Nevarna mesta v okolici šole: Starši naprošajo vodstvo šole, da se poveže s predstavniki 
četrtne skupnosti in začno intenzivneje reševati nevarne točke na poti v šolo.  Starši predlagajo, 
da se pri trgovini Spar (na strani OŠ) postavijo količki, ki bi onemogočili staršem parkiranje. 
Starši predlagajo vodstvu šole, da se na klancu ne postavi svetlobni znak, ampak znak z 
napisom: »Vi vozite....km« 
 
j) Plezalna stena: Vodstvo šole nima kandidata za izvajanje krožka plezanje, zato naproša vse 
starše, da pomagajo pri iskanju kandidatov za izvedbo tega krožka.  
 
k) Pregled sklepov iz zapisnika prejšnje seje: 
- vodstvo šole zagotavlja, da se po vseh učilnicah pregleduje, kje računalniki še niso priklopljeni 
  in se postopoma priklapljajo. 
- predstavnica 2.a razreda pove, da se problematika v zvezi z varstvom v podaljšanem bivanju 
  razrešuje in da se stvari izboljšujejo.  
- vodstvo šole zagotavlja, da se zadeve v zvezi s podpisi v 3.a razredu urejajo – predstavnica 
  razreda potrdi, da potekajo intenzivne naveze razredničarka - starši. 
- v zvezi z učbeniki vodstvo pove, da so učenci pri posameznem učitelju obveščeni, če katerega 
  od zvezkov, knjig ali delovnih zvezkov pri naslednji uri ne potrebujejo; učenci imajo tudi  
  možnost puščanja knjig v predalih.  
- športni dan: Letni del. načrt za š.l.2008/09 je potrjen, zato bodo učenci v juniju 2009 šli na 
  športni dan v Šport city. V š.l.2009/10 pa lahko pride do spremembe lokacije izvajanja tega 
  športnega dne.  
- nova vodja šolske prehrane je ga. Danijela Vrečič. Prve jedilnike bo sestavila za mesec  
  november.  
- Mateja Udovč se zaveže, da bo na željo staršev Šolskemu skladu posredovala prošnjo za 
  ureditev kolesarnice za učence OŠ Vrhovci.  
 
 
 
Seja se zaključi ob 19.20 uri. 
 
Naslednja seja bo predvidoma februarja 2009. 
 
 
 
    Zapisala:                                 Ravnateljica:                        Predsednica Sveta staršev: 
Melita Kozjek              Marjanca Vampelj                      Mateja Udovč 


