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ZAPISNIK S 1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI 

V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

Seja je potekala v četrtek, 20.9.2018 ob 17.30 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: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov 2. seje sveta staršev z dne 30.5.2018. 

3. Izvolitev predstavnika staršev iz vrtca v Svetu zavoda. 

4. Preučitev možnosti ločenega sklicevanja sveta staršev za vrtec in sveta staršev za šolo. 

5. Soglasje k zbiranju prispevkov za likovni pouk po položnicah. 

6. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 in oblikovanje mnenja. 

7. Razprava o  Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18. 

8. Razno, pripombe in predlogi staršev. 

 

Ad1) 

Prisotnih je 39 od 48-ih članov Sveta staršev, zato je Svet staršev sklepčen. 

 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Ad2) 

Ravnatelj predstavi izvrševanje sklepov prejšnje seje. Glede nadstreška na avtobusnih postajah 

je razložil, da so zemljišča v privatni lasti in tu je težava. Ravnatelj tudi kot član Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu stremi k temu, da bi bile avtobusne postaje pokrite in 

odmaknjene od ceste. 

 

Podana je bila pripomba za spremembo v zapisniku glede pohvale likovnih izdelkov, ki je bila 

naknadno upoštevana.  

 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 2. seje sveta staršev z dne 30.5.2018. 

 

 

 

 

http://www.os-jmdol.si/?ddownload=5508


 

Ad3) 

 

Zaradi prenehanja veljavnosti članstva predstavnici staršev iz vrtca v Svetu zavoda Vesni 

Lukežič se zbira predloge za drugega predstavnika. Predlagana Monika Hozjan Bubnjič, ki ima 

otroka v vijolični igralnici v vrtcu Dol je z javnim glasovanjem bila izvoljena. 

 

SKLEP:  

Svet staršev je za nadomestnega predstavnika staršev iz vrtca v svetu zavoda OŠ Janka 

Modra izvolil Moniko Hozjan Bubnjič.  

 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

 

Ad4) 

 

Na pobudo staršev so člani preučevali možnost sklicevanja sej posebej za šolo in posebej za 

vrtec. Pogovarjali so se o smiselnosti ločenih sej in ugotovili, da bi se za vrtec sklicala seja pred 

redno skupno sejo, kjer bi izpostavili zadeve, ki se tičejo samo vrtca.  

 

SKLEP: 

Svet staršev je odločil, da naj se v prihodnje pred redno sejo sveta staršev skliče seja 

posebej za vrtec, kjer naj bi bila prisotna tudi pomočnica ravnatelja za vrtec. 

 

 

Ad5) 

 

Ravnatelj je na kratko predstavil potrebo po zbiranju prispevkov za različne namene. 

 

Ker je šola nabavila stroj za ovijanje knjig in učbenikov za šolsko knjižnico, je predlagal, da bi 

od 2. do 6. razreda vsaka družina prispevala po 5 eurov na leto. Učbeniki so tako zaščiteni z 

enotnimi ovitki in jih ni treba doma ovijati.  

 

Izpostavil je tudi izlet za zlate bralce, ki v vseh devetih razredih opravijo bralno značko, za 

katerega naj bi se tudi zbiralo sredstva. Vendar je predstavnik staršev v skladu šole povedal, da 

so na zadnji seji sklenili, da se bo ta izlet sofinanciral iz sredstev šolskega sklada, ki je med 

drugim namenjen tudi nadstandardu.  

 

Predlagal je tudi: 

- zbiranje prispevka za likovno vzgojo po 6 eurov na učenca od 6. do 9. razreda, 

- zbiranje prispevka za OPB po 6 eurov na učenca za rekvizite, igrače, namizne igre. 

Vodja aktiva OPB bo pripravila podatke za sorazmerni prispevek učencev vključenih v 

OPB do 14. ure in učencev, ki ostanejo dlje časa.  

 

SKLEP: 

Svet staršev se strinja s pobiranjem prispevkov za ovijanje učbenikov, za likovno vzgoji 

in za potrebe OPB. Obračunano naj bo v različnih mesecih pri rednih položnicah. 

 

Sklep je sprejet z 38 glasovi za in enim proti. 

 



Ad6) 

 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2018/2019. V tem šolskem letu bodo 3 delovne 

sobote, ki bodo izvedene kot dnevi dejavnosti oz. v primeru slabega vremena bo potekal pouk. 

V tem šolskem letu je 50 učencev več, to sta dva oddelka več na šoli. 3. a se vozi na PŠ Dolsko 

zaradi prostorske stiske na matični šoli v Dolu.  

 

Starši so debatirali o dodatnih dejavnostih, ki naj bi bile tudi za 3. a organizirane ob takih urah, 

da jih učenci lahko obiskujejo. Ravnatelj poziva, naj starši povejo pripombe, v kolikor jih imajo 

glede zunanjih ponudnikov dodatnih dejavnosti, saj le tako lahko rešujejo nevšečnosti.  

 

Izpostavili so tudi izvedbo košarke, ki je organizirana za približno 50 učencev in je velika gneča. 

Ravnatelj je povedal, da ni možno dobiti več terminov, saj je telovadnica zasedena in morajo 

tudi drugi dobiti možnost uporabe, kot so razna društva… Ravnatelj se strinja, da je to 

problematično in opozarja tudi glede tega na občino. Pove, da bi zadeve lahko rešili tudi s 

pokritim zunanjim igriščem (balonom), ki bi se uporabljal skozi celo koledarsko leto.  

 

Glede izvedbe neobveznega izbirnega predmeta v četrtem razredu sprašujejo ali se izvaja, saj 

je tako navedeno v LDN-ju. V kolikor se ne izvaja, naj se to ustrezno popravi v samem 

dokumentu na 14. in 15. strani. 

 

Naj se preveri ali se izvaja krožek Mladi in denar, ali je zanimanje učencev za to, se kaj 

vzpodbuja. 

 

Starši pohvalijo predmet ljudski plesi. 

 

Glede vrtca jih zanima, zakaj na seji ni prisotna ga. Peklaj, kot predstavnica vrtca. Ravnatelj 

razloži, da je praksa taka, da se lahko postavi vprašanja in bo na njih naknadno odgovorila. 

Opozorijo na neažurnost spletne strani vrtca. Ravnatelj razloži, da je zaradi bolniške odsotnosti 

odgovornih za spletno stran vrtca, le ta neažurirana in bodo zadevo uredili takoj, ko bo mogoče. 

 

Pohvalijo izvedbo poletne šole v naravi v Savudriji tako glede temina, kot tudi same izvedbe. 

 

Starše vrtca zanima ali imajo organizirano individualno fotografiranje otrok. Naj se preveri in 

obvesti starše o tem.  

 

Pohvalijo tudi to, da imajo v vrtcu rolerje in otrokom omogočajo rolanje. 

 

Glede izvedbe zimskega športnega dne prosijo, naj se organizira v bližini šole, v kolikor bodo 

to dopuščale vremenske razmere.  

 

SKLEP: 

Svet staršev je obravnaval z Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 in se z njim 

seznanil. 

 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

 

 

 



Ad7) 

 

Ravnatelj na kratko povzame Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2017/2018. Izpostavi dobre uspehe na različnih tekmovanjih in na NPZ-ju, slab obisk učencev 

pri dopolnilnem in dodatnem pouku… Predstavnica predlaga, naj bi se starše obveščalo o 

dopolnilnem in dodatnem pouku in potem je potekala debata o prenašanju odgovornosti 

učencev na starše.  

 

SKLEP:  

Svet staršev se seznani s Poročilom o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2017/2018.  

 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

 

Ad8) 

 

Prisotni so debatirali o različni temah, določene posebej izpostavili in podali pobude. 

 

 

Glede logopeda v vrtcu je ravnatelj razložil, da je problem financiranje. 

 

Glede angleščine v vrtcu ravnatelj pove, da imajo sedaj stabilen kader in primerno usposobljene 

ljudi ter upa, da bo tako tudi ostalo.  

 

Predstavnica opozori, da v 4. razredu učiteljice zavračajo prebrane knjige, ki jih v drugem 

oddelku 4. razreda odobrijo. Naj se dogovorijo katere knjige so sprejemljive in naj bodo pri tem 

enotni vsi oddelki. 

 

Glede organiziranosti skupin v vrtcu med poletnimi počitnicami predstavnica poda pripombo, 

da so otroci ločeni tako, da v združeni skupini nimajo niti enega prijatelja iz njihovega rednega 

oddelka, poleg tega pa tudi ni nobenega od zaposlenih v njihovem oddelku, ampak druge 

vzgojiteljice. To je za otroke težko sprejemljivo. Ravnatelj razloži, da zaposleni praviloma 

lahko dopust koristijo med počitnicami in ne med šolskim letom. Skušajo pa najbolj optimizirati 

združevanje oddelkov in razpored zaposlenih med poletnimi počitnicami. Izpostavil je veliko 

težavo, ki je posledica veliko več prijavljenih otrok v vrtcu, kot jih je potem dejansko prisotnih. 

Posledično je prisotnih več strokovnih delavcev, v kuhinji, čistilk,… Prav tako je naročene 

preveč hrane. Predstavnica pove, da naj razpored zaposlenih med počitnicami pripravijo vsaj 

tako, da bo v vrtcu Dolsko vsaj ena uslužbenka, ki tudi med letom dela v vrtcu Dolsko.  

 

Predstavnica rumene igralnice v vrtcu Dol poda pobudo za dopolnitev garderobe, saj so otroci 

večji, imajo večja oblačila in obutev in v garderobi ni več dovolj prostora. Pobuda je po 

elektronski pošti že bila posredovana pomočnici ravnatelja za vrtec in dobili so odgovor, da je 

tako že vsa leta in ni bilo težav. Pomočnica ravnatelja je predlagala, naj se tem zmenijo starši 

na roditeljem sestanku rumene igralnice. Predstavnica meni, da je to organizacija vodstva vrtca 

in ne vzgojiteljic. To ne bi bilo tako drago in naj probajo urediti. Ravnatelj naj zadevo preveri. 

 

Ponovno so izpostavili vrata pri vrtcu Dolsko, ki se ne zapirajo dobro in se tudi težko odpirajo. 

Ravnatelj zagotovi, da so že več krat to preverili in popravili. Malo težje se odpira in zapira, 



kar je dobro zaradi same varnosti otrok, da ne morejo kar odpreti vrat. Starši pa se morajo malo 

potruditi.  

 

Glede ključavnic za omarice za 5.c ravnatelj razloži, da je dolgi dobavni rok in da to urejajo. 

 

Glede sklada šole in vrtca predlagajo, da naj bi staršem na prvem roditeljskem sestanku razdelili 

obrazec, kjer bi označili, koliko bi bili mesečno pri redni položnici pripravljeni prispevati za 

sklad in bi se jim potem to mesečno obračunavalo. Predstavnik staršev za sklad šole predlaga, 

naj predstavniki staršev na naslednjih roditeljskih sestankih predstavijo namen in delovanje 

sklada šole in vrtca. Novembra 2018 pa bo pri položnicah priložen dopis o delovanju sklada in 

porabi sredstev. Socialno šibkim se veliko pomaga pri nadstandardu, ki ga otroci brez tega ne 

bi bili deležni. Na naslednjem roditeljskem sestanku naj se to predstavi. Ga. Divjak bo omenjeni 

obrazec poslala ravnatelju in ga lahko naslednje šolsko leto uporabijo.  

 

Glede prometne nesreče v Vinjah so učenci doma povedali, da je šofer govoril po telefonu inje 

imel precej sočen govor. Povedali so, da ta šofer tudi sicer velikokrat govori med vožnjo po 

telefonu. Ravnatelj je povedal, naj na vsako tako kršitev sproti opozarjajo ali pa kar prijavijo 

policiji.  

 

Predstavnica naproša, naj pri sporočilih, ki jih pošiljajo preko e asistenta napišejo iz katere šole 

pošiljajo, saj nekateri imajo otroke na več šolah. 

 

Podana je pobuda glede obnove Pravilnika za svet staršev. Člani naj pošljejo predloge in se jih 

bo preučilo. Izpostavili so mandate članov in predsednika… 

 

Glede oranžne igralnice v vrtcu Dol izpostavijo pomanjkanje terase. Ravnatelj razloži, da je ta 

igralnica prvotno bila namenjena za večnamenski prostor, vendar so jo zaradi prostorske stiske 

preoblikovali v igralnico za najmlajše otroke. Ker objekt še ni v lasti občine je to večplastni 

problem in se ne sme posegati v objekt.  

 

Glede oddelka vrtca v gasilskem domu v Doli pohvalijo vzgojiteljice in sam prostor. Glede 

parkiranja pri GD pa prosijo, naj se v času obratovanja vrtca odstrani veriga ali pa se obleče v 

gumo. Preveri naj se tudi, kdaj je lahko pomočnik vzgojitelja sam v oddelku z dveletnimi otroci. 

 

Glede prevoza učencev v šolo s kolesi ravnatelj pove, da se izvaja in ni težav. V začetku 

šolskega leta pa je v dopoldanskem času bilo ukradeno eno kolo izpod nadstreška za kolesa. 

Zaradi tega bodo montirali kamero. 

 

Glede zanemarjenosti igrišča pri PŠ Senožeti naj se dotične pozove, da se bo to redno 

vzdrževalo.  

 

Glede kratkih nabavnih verig in lokalnih pridelkov ravnatelj pove, da delajo na tem, vendar ni 

tako enostavno, saj se dostikrat živil ne dobi (lani ni bilo slovenskih jabolk). Prav tako so podali 

pobudo za vseslovensko akcijo glede plastičnih odpadkov in razumnim ravnanjem s 

plastenkami.  

 

Ravnatelj apelira na starše naj medsebojno sodelujejo glede lepšega obnašanja učencev, ki 

imajo grdi besedni zaklad. Straši naj se z učenci o tem pogovorijo, opozarjajo na primerno in 

nespodobno obnašanje in naj se bolj posvetijo vzgoji otrok. Tudi nekateri starši so nevzgojeni 



glede smeti, kletvic in obnašanja. Prav tako naj poskrbijo za primerno oblačenje učencev za v 

šolo.  

 

 

Seja se je zaključila ob 19.20. 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednik Sveta staršev: 

Jure Rabič 

 


