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ZAPISNIK Z 48. SEJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA,  

DOL PRI LJUBLJANI 

 

Seja je potekala v torek, 17. junija 2014 ob 17. uri v učilnici zgodovine na matični šoli. Sejo 

je vodil predsednik sveta staršev Gaber Kontelj. 

 

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 46. seje sveta staršev zavoda z dne 

3.4.2014 in 47. (korespondenčne) seje. 

3. Obravnava in sprejem Finančnega plana za leto 2014 (pripravljenega po navodilih 

MIZŠ). 

4. Razno, pripombe in predlogi staršev 

 

Ad1)  

Prisotnih je 14 od 43-ih članov Sveta staršev, zato svet staršev ni sklepčen in se bo seja 

nadaljevala korespondenčno po elektronski pošti.  

 

SKLEP: 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Ad2)  

Ravnatelj se najprej zahvali za sodelovanje na korespondenčni seji za potrjevanje cen 

delovnih zvezkov.  

 

Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja o izvedenih pobudah s seje z dne 3.4.2014. 

Med drugim je povedal, da bodo v bodoče predstavitve za letovanje in zimovanje prej, da se 

starši lažje odločijo. Glede določitve nadarjenosti otrok, je na prvem roditeljskem sestanku 

vse predstavila šolska psihologinja ga. Tanja Šraj. Datum kampa za nadarjene bo določen že v 

LDN-ju. Za pevske zbore na nižji stopnji bosta naslednje šolsko leto drugi učiteljici. Glede 

popravljanja in višanja ocen je ravnatelj preveril pri učiteljih in je le to vsem omogočeno. 

Testiranje pri športni vzgoji bodo dorekli pred oblikovanjem LDN in se bo štelo k uram 

športne vzgoje. 

 

 



 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 46. seje sveta staršev zavoda z dne 3.4.2014. 

 

Potrdi se zapisnik s 47. (korespondenčne) seje, ki je potekala v času od 5. Do 10.6.2014. 

 

 

Ad3) 

 

Ravnatelj predstavi spremembe, ki so narejene pri Finančnem načrtu po smernicah iz 

ministrstva, ki so jih prejeli konec aprila 2014.  

 

SKLEP: 

Svet staršev daje pozitivno mnenje k Finančnemu načrtu za leto 2014. 

 

Ad4) 

- Ravnatelj pove, da se bo v Dolskem pri šoli in vrtcu urejalo parkirišče.  

- Predstavnica staršev pohvali učiteljico Simono Maver, izpostavi njen trud, zavzetost, 

zna animirat otroke, jih pomirit, je topla oseba in starši so z njo zadovoljni. 

- Predstavnica osebno ni zadovoljna z zdravnico v ZD Črnuče, k kateri hodijo otroci na 

zdravniške preglede.  

 

Prisotni so podali različne pobude: 

- Glede zapiranja vrat na igrišču vrtca v Dolskem, povejo, da so starši neodgovorni in 

naj zapirajo vrata in nastavljeno varovalo. Vrtec je namreč zaradi tega uvedel ukrep, 

da so popoldne, ko se otroci združijo, v igralnicah vrtca namesto na igrišču. Igralnice 

pa so prevroče. Ravnatelj obljublja, da bodo našli ustrezno rešitev glede tega. 

- Glede sladkarij in sladkih pijač v vrtcu, naj jih omejijo na minimum oz. ukinejo. Naj 

sladkarije ne bodo dnevne nagrade za otroke in naj ne hranijo ostankov od praznovanj 

rojstnih dni. Ravnatelj pripomni, da se bo to moralo rešiti na nivoji celotnega zavoda. 

- Glede odločitve za izbirni predmet v šoli, starši naprošajo, naj se staršem in učencem 

ponujene predmete malo bolj predstavi, saj drugače ne vedo, za kaj se odločajo.  

 

 

 

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno s 14. glasovi prisotnih članov na seji in 13. glasovi 

prejetimi na korespondenčni seji, ki je potekala po el. pošti od 23.6.2014 do 27.6.2014 .  

 

 

Zaključek seje ob 18:30 uri. 

 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednik Sveta staršev: 

Gaber Kontelj 


