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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV ZA PREDSTAVNIKE STARŠEV ŠOLE OŠ 

JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

Seja je potekala v sredo, 15.5.2019, ob 18.00 uri v jedilnici na matični šoli.  

 

Poleg staršev so bili na seji prisotni ravnatelj Gregor Pečan, predstavniki aktivov za izbor 

delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020 in zapisničarka Marija Stergar.  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 20.9.2018 

3. Obravnava predloga cenika dodatnih učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020.  

4. Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada.  

5. Obravnava predlaganih sprememb Pravilnika o podrobnejših kriterijih in postopku za 

dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi in podaja mnenja. 

6. Razno, pripombe in predlogi staršev. 

 

Ad1) 

Prisotnih je 26 od 32-ih članov Sveta staršev, zato je Svet staršev sklepčen. 

 

Na predlog staršev se pod točko 6. doda Pregled Pravilnika o delovanju Sveta Staršev. 

 

Potrdi se predlagani dnevni red z dodano spremembo. 

 

Ravnatelj seznani člane, da je 13.5.2019 umrla sodelavka, prof. zgodovine, ga. Silva Sušec 

Pezdirc in prosi starše za razumevanje, ker so zato posebne razmere na šoli.  

 

Ad2) 

Ravnatelj predstavi izvrševanje sklepov prejšnje seje in pove, da se predlogi izvajajo ali so že 

izvršeni. Razloži, da so zamudo s ključavnicami (za 5.c.) rešili in da bodo v prihodnjih letih 

iskali nov sistem ključavnic; glede prometne nesreče so na šoli preverili in so na podjetju 

zagotovili, da skrbijo za varnost.  

 

 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 1. seje sveta staršev z dne 20.9.2018. 

Sklep je sprejet soglasno.  



 

 

 

Ad3) 

 

Zaradi obravnave predloga cenika delovnih zvezkov so prisotni vodje aktivov, ki so na voljo za 

argumentacijo izbora gradiv. Razložijo, da so za 3. razred izpustili DZ za predmeta okolje in 

glasbo ter pojasnijo količino gradiv za matematiko za 4. razred. 

 

Ravnatelj predlaga, da zaupamo strokovni skupini, ki je izbrala delovne zvezke in da cena ni 

primeren faktor pri odločanju. Dejstvo je, da raziskava o uspešnosti šole glede na izbor knjig v 

SLO ni bila izpeljana, tako da zaupajmo stroki, ki je dnevno v stiku z učenci.   

Starši izpostavijo, da niso problem cene temveč obsežnost gradiv. Gre za prevelik obseg, 

namesto da bi se utrjevale osnove. Debata poteka o tem, da je uzakonjeno, koliko mora biti 

knjig in to je problematično; eden od predstavnikov izpostavi vprašanje digitalizacije, predlaga 

uvedbo delovnih zvezkov na tablice itd. Drug predstavnik izpostavi prevelik obseg domačih 

nalog iz DZ in količino le-teh, kar je zopet vprašljivo, če so res potrebni. Starši izpostavijo tudi 

težke torbe, kar je delno posledica težkih torb, ki so na tržišču in dodatne, nepotrebne stvari, ki 

jih učenci nosijo s seboj.  

 

SKLEP:  

 

Svet staršev soglaša s cenikom dodatnih učnih gradiv za šol. l. 2019/2020.   

Sklep je sprejet soglasno.  

 

 

Ad4) 

 

S strani sveta zavoda smo prejeli predlog za predstavnike zavoda v Upravni odbor sklada 

zavoda.   

 

Svet staršev za Upravni odbor izmed predstavnikov staršev predlaga: Iztoka Kadunca, Mojco 

Gregorin, Matejo Kukovič, Iztoka Modra.  

 

Predlog s strani sveta staršev je, da bi lahko pridobili več denarja z zbiranjem prostovoljnih 

prispevkov na vseh dogodkih, koncertih ali s prodajo CD-jev.  

 

SKLEP:  

Svet staršev imenuje člane upravnega odbora šolskega sklada.  

Imenovani so: 

Predstavniki zavoda: Mateja Grčar, Lilijana Meden – Fuchs in Simona Sušnik.  

Predstavniki staršev: Iztok Kadunc, Mojca Gregorin, Mateja Kukovič, Iztok Moder.  

Mandat traja dve leti od 15.5.2019 do 15.5.2021.  

 

Sklep je sprejet soglasno.  

 

 

 

 

Ad5) 



 

Pregleda se spremembe v Pravilniku o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev 

za subvencioniranje šole v naravi. Člani Sveta nimajo pripomb, ker v dokumentu niso jasno 

označene spremembe.  

 

 

SKLEP: 

Člani Sveta zavoda bodo posredovali spremembe, ki so jih vnesli v Pravilnik in člani Sveta 

staršev bodo korespondenčno podali mnenje oz. strinjanje o novem Pravilniku.  

Sklep je sprejet soglasno.  

 

 

 

Ad6) 

 

Predstavnica predstavi predloge za spremembo Pravilnika o delovanju Sveta staršev, ki je 

trenutno v veljavi, sprejet je bil leta 2010 in potrebuje popravke. Pri vsakem členu predstavi 

predlagane novosti, kot npr: mandat predstavnika za razred traja eno leto in ne dve, predsednik 

in namestnik Sveta staršev morata biti en iz OŠ in drug iz vrtca, število sej bi se lahko povečalo 

na 3 vsako leto itd.  

 

 SKLEP: Pripravi se čistopis novega Pravilnika z predlaganimi spremembami in se ga do 

konca meseca maja 2019 pošlje po mailu vsem članom, ki ga do konca meseca junija 2019 

korespondenčno potrdijo. 

Sklep je sprejet soglasno.  

 

 

 

Ad7) 

 

Prisotni so debatirali o različni temah ter podali predloge.  

 

Starši pohvalijo učitelja Ivana Margana, 5.b razred ter učiteljico Katarino Markovič, 9.b., 

pohvalijo tudi učitelja Aleša Lebarja. Izpostavijo tudi učiteljico 3.a, Tino Pugelj, njen razred se 

vozi v Dolsko in so zelo zadovoljni z njenim pristopom in odnosom do voženj. Ravnatelj 

razloži, da so bodo od jeseni 2019 vozila iz Dola dva razreda (en v Dolsko, drug v župnišče).  

 

Odprto je vprašanje parkirišča v Dolskem, kjer je sredi parkirišča kovinski drog, ki bi ga bilo 

potrebno odstraniti, saj je nevaren. Ravnatelj bo preveril, čemu je namenjen ta drog in ukrepal.  

 

Starši predlagajo, da bi uvedli za učence v podaljšanem bivanju delavnice predavatelja dr. 

Rajoviča. Ravnatelj razloži, da je imel za predavatelj že na OŠ predavanje, glede delavnic za 

učence je stvar odprta, ker so predavanja plačljiva.  

 

Predlog staršev je, da se prvi roditeljski sestanki v septembru 2019 uskladijo tako, da se jih 

lahko udeležijo tudi starši, ki imajo več otrok na šoli ali vrtcu. Ravnatelj pove, da se bo to 

upoštevalo.  

 



Predstavniki izpostavijo, da so šolska kosila slaba in ravnatelj razloži, da se bodo pogovorili z 

Vodjo šolske prehrane in tudi z zaposlenimi v kuhinji ter da bodo jedilnike poslali  v pregled 

na Inštitut za javno zdravje.  

 

Predstavnik iz Dolskega sprašuje, kako je z mednarodnim sodelovanjem v Dolskem, če karkoli 

na tem področju poteka; zanima ga tudi, kakšen je načrt z obnovo igrišča v Dolskem.  

 

 

Ravnatelj predstavi, da iščejo partnerje za Erazmus Plus, niso kot OŠ še prijavljeni. Razloži, da 

so bili naši učenci zelo uspešni na tekmovanju iz angleščine na World Scholar's Cup, ohranili 

bomo angleški debatni krožek, organizirali bomo poletni tabor v angleščini, to so vse 

dejavnosti, ki poudarjajo mednarodno sodelovanje. Z jesenjo 2019 bomo uvedli mednarodni 

projekt MEPI, vodila ga bo psihologinja Špela Debeljak. Ravnatelj poudari odlične rezultate 

naši učencev tudi na družboslovnem področju, ki je bilo več let zapostavljeno, sedaj pa so pri 

angleščini in slovenščini (dosegli zlato Cankarjevo priznanje) tudi dobri rezultati.  

 

Obnova igrišča v Dolskem je planirana skupaj s projektom gradnje novih prostorov vrtca, ki je 

v prihodnjih letih v načrtu Občine.  

 

Iz PŠ Senožet opozorijo, da dobijo prepozno zajtrk, šele ob 8.15. Bodo na šoli uredili.  

 

Starši predlagajo tudi, da bi takoj po pouku poslali otroke za deset minut na igrišče. Problem se 

pojavi pri urniku kosil, ker se morajo učitelji držati razporeda po razredih, ker je v jedilnici 

velika gneča in je potreben točen razpored.  

 

Ravnatelj predstavi načrt izvajanja podaljšanega bivanja od jeseni 2019 dalje, ki bo zaradi 

boljše organizacije strukturiran na način, da bodo starši le ob določenih urah lahko otroke 

pobirali iz varstva. Do jeseni bo pripravljen točnejši načrt izvedbe. Vključena bo ura gibanja, 

če določen razred v posameznem dnevu ne bo imel telovadbe.  

 

 

Glede logopeda v šoli  ravnatelj razložil, da je problem pomanjkanje kadra. 

 

 

Predstavnik staršev pohvali delo ravnatelja, ki je na določenih področjih strog, a se je ta pristop 

izkazal kot dober. Na šoli ni večjih vedenjskih težav, če pa se pojavijo, je ključna doslednost, 

to zagovarja ravnatelj. Izpostavi pomen sodelovanja, ki je ključen za dobro šolo, sodelovanje 

staršev s šolo in staršev s svojimi otroki doma.  

 

Seja se je zaključila ob 20.20. 

 

 

 

Zapisala: Marija Stergar  

Predsednik Sveta staršev: 

Jure Rabič 

 


