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

V ŠOLSKEM LETU 2017-2018 

 

Seja je potekala v sredo, 30.5.2018 ob 18.30 uri v učilnici zgodovine na matični šoli. 

 

Poleg staršev sta bila na seji prisotna ravnatelj Gregor Pečan in zapisničarka Metka Lupše.  Lista 

prisotnih je priloga zapisnika. 

 

Predlagan dnevni red: 
 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 27.9.2017. 

3. Obravnava predloga cenika dodatnih učnih gradiv za šolsko leto 2018/19. 

4. Obravnava predlaganih sprememb v Pravilih šolskega reda zavoda.  

5. Razno, pripombe in predlogi staršev. 

 

Ad1) 

Prisotnih je 27 od 46-ih članov Sveta staršev, zato je Svet staršev sklepčen. 

 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Ad2) 

Ravnatelj predstavi izvrševanje sklepov prejšnje seje. Pove, da so elektronski naslovi pomočnic 

ravnatelja objavljeni na spletni strani šole. V igralnici Zvezda v vrtcu Dolsko še nihče ni omenil 

vzgojiteljicam, da otroci ne dosežejo brisačk, zadevo so preverili in otroci nimajo težav s tem. 

Vrtec v Dolskem je med poletjem vsaj en mesec zaprt, ravno, ko je največja vročina so otroci 

v vrtcu v Dolu, kjer pa imajo klimo. V vrtcu vsako jutro vse prezračijo, potem zaprejo žaluzije, 

da ni neposrednega sonca in je stanje boljše. Igrišče pri kulturnem domu ureja občina, zaposleni 

v vrtcu pa pregledajo igrišče, uredijo, kar je nujno potrebno in opozorijo pristojne. Glede 

predloga za letovanje vrtčevskih otrok na morju, se lahko predlaga na roditeljskem sestanku in 

se glede na interes lahko tudi izvede. V vrtcu je sedaj urejen vhod, kjer je drselo. Omare za 

učbenike v razredih učenci imajo na voljo in naj puščajo v šoli, česar tisti dan ne potrebujejo 

doma. Preverili so težo naključno izbranih torb in so ustrezale standardom, če le niso učenci 

imeli v njih nepotrebnih potrebščin, knjig, polnih bidonov… Na PŠ Senožeti je kombinirani 

oddelek s 14 učenci 1. in 2. razreda. 9 je prvošolcev.  

 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik s 1. seje sveta staršev z dne 27.9.2017. 

 



Ad3) 

Predsednik predstavi analizo cene delovnih zvezkov. Primerjal je našo šolo s slovenskim 

povprečjem in ljubljanskim okolišem. Ugotovil je, da so cene pri nas med višjimi. Članica je 

predlagala pouk brez delovnih zvezkov, kot to prakticirajo na njihovi šoli. Učenci naj bi utrdili 

najpomembnejše, dosegli vse predpisane cilje in ni balasta. Pouk je prilagojen, ker niso vezani 

na delovne zvezke. Prav tako je raziskala in ugotovila, da je so naši šoli delovni zvezki od 1. – 

4. razreda najdražji v Sloveniji. Ravnatelj pove, da zaupa strokovnemu aktivu prve triade, ki 

odloča o izboru delovnih zvezkov. O tem ne odloča posamezna učiteljica. Učitelji zagotavljajo, 

da je to minimum za doseganje standarda. Vzdržuje se tak nivo, kot do sedaj.  

 

Članica prosi, naj se vsaj preveri, zakaj je potreben delovni zvezek za glasbo v četrtem razredu. 

 

Ravnatelj pove, da svet staršev ni strokovni organ in je že velikokrat povedal, da je to čisti 

populistični ukrep, saj ni predpisov, kaj bi bilo, če starši predlaganega ne potrdijo. Potrjujejo se 

samo cene in ne predlagani seznam. Glede ukinitve ocen, ravnatelj razloži, da to pomeni večjo 

odgovornost za starše, ki bi morali sami vzgajati otroke.  

 

Člani predlagajo, naj se v bodoče ukine delovne zvezke ali vsaj zmanjša število delovnih 

zvezkov, predvsem pri glasbi in okolju. 

 

SKLEP:  

Svet staršev se strinja s predlaganimi cenami dodatnih učnih gradiv za šolsko leto 

2018/2019 s 16 glasovi ZA. 

 

Člani povejo, da 1/3 gradiva za naravoslovje in tehniko ni izpolnjena. Namesto tega se lahko 

kupi kak material, ki se ga potrebuje. Prav tako izpostavijo, da so za 6. razred pri matematiki 

trije delovni zvezki, ki niso v celoti izpolnjeni. Ravnatelj poudari, da brez domačega dela ni 

znanja. 

 

SKLEP: 

Svet staršev predlaga, naj šola preuči možnosti pouka brez delovnih zvezkov in odloči, 

katerih mogoče res ne potrebujejo in naj to naslednje leto izločijo. 

 

Sklep je sprejet soglasno.  

 

 

Ad4) 

 

Ravnatelj na kratko predstavi potek postopka glede predlaganih sprememb  v Pravilih šolskega 

reda. Postopek je bil enak, kot ko so se omenjena pravila prvotno sprejemala. Najprej so 

pridobili mnenje učencev, na roditeljskih sestankih mnenje staršev in mnenje učiteljskega 

zbora. Večina je glasovala tako, da je prinašanje mobilnih telefonov v šolo prepovedano in da 

je prihod v šolo s kolesi dovoljen. Podrobnosti so predstavljene v gradivu. Glede kolesarnice v 

Dolskem  ravnatelj pove, da je ne bo v večjem obsegu, saj so tam samo učenci 5. razreda, ki 

imajo izpit in bi lahko prihajali s kolesom v šolo.  

 

Predsednik pove, da je želel spremembo hišnega reda s podporo drugih staršev. Način izvedbe 

ankete ni bil dober, saj ni bilo staršem predstavljeno, kaj je želel svet staršev s tem doseči. Svet 



staršev je želel, da se ne krši pravil in se ne spodbuja otrok k kršenju pravil. In to na način, da 

bi otroci mobilne telefone lahko prinašali v šolo, hkrati pa jih ne bi v šoli smeli uporabljati. To 

je bil glavni argument za spremembo. Prav tako, bi želel, da se na skupnem roditeljskem 

sestanku predstavi predlagane spremembe, saj meni, da nekatere učiteljice niso pravilno 

predstavile pobude. 

 

Ravnatelj pove, da je način sprejemanja predlaganih sprememb bil identičen, kot pred desetimi 

leti in da večja demokracija ni možna. 

 

Članica predstavi, da so drugi starši in učitelji povedali, da se na njihovih šolah zaradi 

dovoljenega prinašanja telefonov v šolo, kljub prepovedani uporabi med poukom, vsi ukvarjajo 

samo s telefoni. Ker se pravila spet kršijo.  

  

 

SKLEP: 

Svet staršev se je seznanil z rezultati glasovanja o telefonih v šoli. 

Sklep je sprejet soglasno.  

 

Ad5) 

 

Člani so razpravljali o različnih temah in podali predloge, pripombe…: 

 

 

- Na igrišču pri šoli, kjer so bili prej kontejnerji, je lesena brv zelo nevarna. 

- Glede menjave učitelja angleščine, ki je bila iznenada, brez obvestila staršem in 

učencem ravnatelj razloži, da je bila bolniška odsotnost učiteljice prvotno pokrita z 

nadomeščanji, potem pa s kandidatom, ki se je prijavil na razpis. Ker se je ugotovilo, da 

izbran kandidat ni najbolj primeren, so ga zamenjali s primernejšim učiteljem. Zadeva 

je bila speljana zelo na hitro, zato se spremembe ni dalo napovedati.  

- Naj se preveri, ali bodo rezultati ankete o prehrani objavljeni. 

- Pohvalijo prireditev Dvigni rit, bodi fit, ki odlično vzpodbuja vse generacije k športu. 

- Naj se uredi igrišče v Dolskem, ki ni pometeno in je precej neurejeno. 

- Trim steza v dolskem je neurejena in nima nobenega pomena, saj je resnično v 

preslabem stanju. 

- Glede nove telovadnice v Dolskem ravnatelj odgovarja, da se prvotno rešuje prostorsko 

stisko na zavodu. 

- Glede parkirišč v Dolskem je izpostavljeno, da so blatna, ograje so podprte s koli. Pred 

šolo pa naj bi bilo večinoma zasedeno, ker tam parkirajo zaposleni. Naj se zadeve 

preveri. Morda bi za zaposlene uredili parkirišča za kulturnim domom v Dolskem.  

- Glede šoferja, ki vozi v Senožeti so podali pripombo, da veliko govori po telefonu med 

vožnjo in pred otroki uporablja grde besede.  

- Pohvalijo predavanja g. Prgiča in predlagajo še predavanje na temo Tanka črta 

odgovornosti. 

- Pohvalijo likovne izdelke prvih razredov na hodnikih. 

- Šola naj apelira na kontrolo policije pri teniškem igrišču v Dolu, kjer se dogajajo 

sumljive stvari. Ravnatelj pove, da ima policija premalo kadra in da ima zavod dobro 

varnostno službo. 

- Glede varnosti učencev v popoldanskem času, izpostavijo problem, da se otroci igrajo 

pri cesti pri knjižnici brez ustreznega nadzora. Igrišče je veliko in naj bi bil kak učitelj 

tudi tam pri cesti.  



- Glede glasbene šole ravnatelj nima zadržkov, da bi oboji izvajali pouk. Končno 

odločitev bosta sprejeli ponudnici. 

- Pohvalili so vrhunski plesni spektakel, ki je bil organiziran.  

- Pohvalili so oddelek vrtca v gasilskem domu, kje imajo drugačen pristop in 

vzgojiteljicam ni para. 

- Podana je pobuda za izvedbo krožka florball, vendar ravnatelj pove, da nimajo prostora 

za izvedbo. 

- Glede šolske avtobusne postaje v Vinjah, naj predlog za nadstrešek starši pošljejo g. 

Rabiču in bo predlagal na občino.  

- Pohvalijo odlično izvedbo bivanja vrtčevskih otrok iz Rumene igralnice v Gozdu 

Martuljek. 

- Glede nepravičnega ocenjevanja pri glasbi je znova izpostavljeno nepravično 

ocenjevanje učencev, ki sodelujejo pri pevskem zboru, ki namesto za znanje pridobivajo 

ocene s plakati. Ravnatelj je poudaril, da je ta učiteljica strokovnjakinja in ker se bo 

kmalu upokojila, bo vsem žal, saj je resnično dobra na svojem področju. Ravnatelj pove, 

da naj mu starši, ki imajo kakšne pripombe glede te učiteljice, napišejo pripombo. 

- Ravnatelj razloži prisotnim, da so starši tukaj zato, da zastopajo interese vseh otrok v 

posameznem razredu in oddelku in ne za interese samo njihovega otroka. 

- Izpostavljeno je bilo, da se šola ni odzvala na vabilo na razstavo, ki je celo imela 

podaljšan rok ogleda. Vrtec se je odzval, v šoli pa samo trije oddelki. Ravnatelj je 

razložil, da delajo po Letnem delovnem načrtu in imajo že tako veliko vsega in se ne 

morejo odzvati še na vsa dodatna vabila. 

- Predlagajo, da če je v okolici veliko snega, ni potrebe po izvedbi športnega dne v Planici. 

- Glede sodelovanja šole z lokalnimi društvi ravnatelj pove, da so očitki neopravičeni, saj  

je sodelovanje zelo dobro.  

- Predlagajo, da naj se roditeljski sestanki organizirajo bolj smiselno, da bi se jih starši z 

več otroki, lahko udeležili in ne na isti dan in isto uro. 

- Glede izvajanja angleščine v prvem razredu člani povejo, da so pred poukom učenci še 

zaspani in jim je to prezgodaj, po pouku pa so že utrujeni. 

 

 

Seja se zaključi ob 21. uri. 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednik Sveta staršev: 

Jure Rabič 

 


