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ZAPISNIK Z 2. SEJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI 

V ŠOLSKEM LETU 2016-2017 

 

Seja je potekala v ponedeljek, 14.11.2016 ob 17.00 uri v učilnici zgodovine na matični šoli. 

 

Poleg staršev so bila na seji prisotni ravnatelj Gregor Pečan, pomočnica ravnatelja za vrtec 

Zdenka Peklaj in zapisničarka Metka Lupše. Lista prisotnih je priloga zapisnika. 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov 1.seje sveta staršev z dne 29.9.2016. 

3. Seznanitev s poslovnikom sveta staršev OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 

4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 in podaja mnenja. 

5. Razno, pripombe in predlogi staršev. 

 

Ad1) 

Prisotnih je 17 od 45-ih članov Sveta staršev, zato Svet staršev  ni sklepčen. 

 

Svet staršev je zaradi nesklepčnosti sejo nadaljeval neformalno.  

 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednik Sveta staršev: 

Jure Rabič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.os-jmdol.si/?ddownload=5467


 

Povzetek neformalne seje: 

 

- Predsednik sveta staršev na kratko predstavi Pravila o delu sveta staršev OŠ JM Dol pri 

Ljubljani. Poudari, da svet staršev ne sprejema LDN, temveč le podaja mnenje, s poročilom o 

uresničevanju LDN pa se svet staršev le seznanja. 

 

Predstavniki staršev so Pravila o delu sveta staršev OŠ JM Dol pri Ljubljani prejeli kot gradivo 

za sejo in naj ga preučijo.  

 

 

- Ravnatelj je povedal, da so člani sveta staršev podajali razne komentarje na LDN. Predvsem 

so popravljali slovnične napake, … Vsi kazalniki kakovosti pa žal niso merljivi, zato merjenje 

določenih ciljev in kakovosti ni možno. V kolikor imajo starši predlog, naj pomagajo 

refolmulirati zapisano. Ravnatelj si je dogajanje glede LDN vzel zelo k srcu in se počuti, kot da 

to starši počnejo slabonamerno. 

G. Rabič je povedal, da zavod mora imeti LDN, je pa pomembno, da je šola dobra za otroke.  

 

Svet staršev bo pripravil pisni predlog šoli s posameznimi točkami k pripravi novega LDN. 

 

Mnenje sveta staršev glede LDN še ni podano. 

 

 

Prisotni so se pogovarjali o različnih temah in podali nekaj pobud. 

 

- Pohvalijo učiteljico Tino Pugelj, učiteljico Mojco Bat, Alenko Zapušek in Sašo Setnikar. 

- Pohvalijo izveden plavalni tečaj v Osilnici, utrinke na spletni strani,…  

- Pohvalijo predavanje logopeda v oddelku vrtca v gasilkem domu. 

- Glede učenja angleškega jezika v vrtcu je pojasnjeno, da se izvaja za vse otroke od drugega 

leta starosti dalje. Projekt podpira občina, zato ni plačljiv za starše. Po drugih vrtcih se 

angleščina izvaja plačniško, samo za starejše otroke, ter v manjšem obsegu, kot pri nas. 

- Glede čistoče v šolski jedilnici, naj se ob menjavi otrok preveri čistoča miz in stolov ter se 

počisti, kjer je potrebno, da se učenci ne usedejo na moker stol ali namočijo rokava na 

polito omako na mizi… 

- Glede realizacije ur plavalnega tečaja je ravnatelj pojasnil, da učenci nimajo samo plavanja, 

temveč so organizirane še druge povezovalne dejavnosti.  

- Glede petih dni dejavnosti je pojasnil, da je organizirano tako, da je doseže realizacija in 

da se vse lepo poveže še z drugimi predmeti. 

- Glede izvedbe drsanja vrtčevskih otrok v Zalogu, je bilo pojasnjeno, da je vse zasedeno in 

čakajo, če bi se kaj sprostilo, drugače pa ne bo izvedeno. Predstavnica staršev je ponudila, 

da lahko pri istem izvajalcu preveri, ali je pod istimi pogoji možno izvesti drsanje na 

katerem drugem drsališču. Pomembno je, da ponudijo dovolj vaditeljev drsanja, izposojo 

drsalk,… 

Ravnatelj pa je predlagal, da bi lahko občina pri šoli v Dolu ali v Dolskem na zunanjem 

igrišču postavila drsališče, ki bi se ga uporabljalo za tečaj drsanja in tudi za ostale otroke.  

- Predlog je bil, da bi se vsako leto na določen razred menjal učitelj, ne da imajo več let 

istega učitelja. Ravnatelj je pojasnil, da to izvajajo glede na potrebe. 

- Glede reševanja dodatnih nalog za hitrejše učence, bo ravnatelj opozoril učitelje na 

konferenci. 



- Glede vrat na igrišče pri vrtcu Dolsko, naj se uredi samozapiralni mehanizem. Ravnatelj je 

obljubil trajni rešitev.  

- Glede igrišč je bila pripomba, da so neurejena, blatna in ponekod sploh ni več trave. Naj se 

igrišča uredi. 

- V vrtcu naj se poskrbi za zračenje igralnic, ker so zatohle in je veliko vonja po hrani. Zbirne 

igralnice  naj se še posebej prezrači. 

- Glede enosmerne ulice od Jub-a proti šoli so pripomnili, da otroci ne morejo iz oddelka v 

župnišču in v gasilskem domu v vrtec Dol po pločniku, ker je veliko pasjih iztrebkov, ker 

veje od dreves ali živih mej visijo  na pločnik… 

- Glede učenca iz predmetne stopnje, ki povzroča težave v šoli, je ravnatelj pojasnil, da so 

ga prepisali iz druge šole, kjer je bil problematičen in mu tako omogočili nov začetek.  

Seveda se bo upoštevalo vse okoliščine tako, da bo dobro tako za tega učenca, kot za ostale 

učence na šoli in se ustrezno ukrepalo. 

- Glede nadstreška pri oranžni igralnici v vrtcu Dol, je pojasnjeno, da ni možno, ker je tu v 

ozadju občina in Energoplan in ne moremo sami delati takih posegov. 

- Glede prehrane ravnatelj pove, da so bili zaposleni iz kuhinje na izobraževanju. Usmeritve 

so take, da se uporablja manj sladkorja in soli,… 

- Glede količine hrane naj se preveri koliko kosov dobijo paradižnika ali paprike pri malici 

v šoli, saj je tega premalo in zmanjka ( npr. v 4.a, razrednik Pivk).  

Ravnatelj naproša starše, da o posameznih primerih takoj sporočijo na šolo, da se takoj 

preveri in ukrepa ob posameznem primeru. 

- Glede počitniškega varstva je bilo povedano, da je bilo organizirano, vendar je bilo zelo 

malo povpraševanja, zato je bilo v času poletnih počitnic organizirano le enkrat.  

- Glede sprememb pri sofinanciranju občine pri rednih oskrbninah od uvedbe rezervacij, je 

pojasnjeno, da so bile spremembe, vendar so le minimalna odstopanja.  

Vrtec naj naredi analizo rezervacij. 

- Pomočnica ravnatelja naproša starše, naj obvestijo še ostale starše po skupinah, naj 

pravočasno napovedujejo prisotnost otrok med počitnicami. Od števila prisotnih otrok je 

odvisno koriščenje letnega dopusta zaposlenih ter realizacija pri prehrani otrok. Ker je dosti 

več otrok napovedanih, kot jih je dejansko prisotnih ostajajo velike količine hrane. 

 

Ravnatelj povabi vse na praznični s'menj, ki bo v mesecu decembru. 

 


