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ZAPISNIK S 49. SEJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA, DOL PRI 

LJUBLJANI 

 

Seja je potekala v torek, 30. septembra 2014 ob 17:00 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, pomočnica ravnatelja Damjana 

Jerše 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 48. seje sveta staršev z dne 

17.6.2014. 

3. Obravnava in sprejem Rebalansa finančnega načrta za leto 2014 (pripravljenega po 

spremembi sklepa MIZŠ). 

4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15. 

5. Razno, pripombe in predlogi staršev. 
 

Ad1)  

Prisotnih je 37 od 44-ih članov Sveta staršev, zato je svet staršev sklepčen.  

 

SKLEP:  

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Ad2)  

Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja o izvrševanju sklepov in pobud s prejšnje 

seje. Vrata na igrišče vrtca v Dolskem so popravljena, sladkarije v zavodu se znatno 

omejujejo.  

 

 

SKLEP:  

Potrdi se predlagani zapisnik z 48. seje sveta staršev z dne 17.6.2014.  

 

 

 



Ad3)   

Ravnatelj na kratko predstavi, zakaj je bil potreben Rebalans finančnega načrta. Sprememba 

je potrebna zaradi večjega št. otrok in posledično tudi večjega št. oddelkov na 1.9.2014, za kar 

je zavod upravičen do dodatnih sredstev.  

 

 

SKLEP:  

Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlaganemu Rebalansu finančnega načrta za 

šolsko leto 2014. 

 

 

Ad4) 

Ravnatelj predstavi LDN za šolsko leto 2014/15 in odgovori na zastavljena vprašanja. Sama 

oblika dokumenta je letos nekoliko drugačna, saj so uporabili drugi računalniški program. 

 

Spremembe so pri izvedbi plavalnega tečaja in sicer, 1. razred bo imel en teden plavanja, 3. 

razred pa dva tedna plavalnega tečaja. Starši naj bi prispevali za 1. razred po 15 eur in za 3. 

razred po 30 eur. 

 

SKLEP: 

Svet staršev daje pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu za leto 2014/15. 

 

 

Ad5) 

Člani sveta so razpravljali o številnih temah in podali več pobud: 

 

Glede izvedbe športnega dne, starši predlagajo, da se izvede na celotnem zavodu enako. Tudi 

podružnične šole naj bi šle na Šmarno goro, če je tako na matični šoli, ne da več let zapored 

gredo na Korant. 

 

Glede okolice šole in  šolskega igrišča v Dolskem, starši opozorijo na zanemarjenost v času 

letošnjih poletnih počitnic.  

 

Glede igral v PŠ Dolsko, prosijo za mehko umetno podlago pod igrali. 

 

Glede izvajanja interesnih dejavnosti v šolskih prostorih, naj šola preveri pri zunanjih 

izvajalcih, kakšna je cena vadnin, ki jih zaračunajo našim učencem v primerjavi z njihovimi 

rednimi cenami. 

 

Glede izbire zunanjih izvajalcev interesnih dejavnosti, naj bi starši sodelovali tudi pri tem. 

 

Glede razreda, v katerega naj bi bili vključeni prvošolčki, naj bi starši imeli na izbiro, s 

katerim prijateljem naj bi otrok bil v istem razredu. Ravnatelj je pojasnil, da je oblikovanje 

oddelkov izključno v pristojnosti šole in da šola pridobi tudi strokovno mnenje iz vrtca, za 

katere otroke je bolje, da niso skupaj in obratno.  

 

Potekala je razprava o tem, ali naj se v vrtcu in šoli ponuja nesladkan ali nekoliko sladkan čaj. 

Mnenja staršev so bila glede tega vprašanja različna.  

 



Glede vzgojiteljic v oddelkih vrtca med počitnicami, naj se zagotovi, da bo ena od vzgojiteljic 

določenega z otroci iz svojega oddelka. Ravnatelj pojasni, da se gleda tudi na to, vendar 

včasih, žal, tega ni mogoče zagotoviti, zaradi same organizacije dela, združevanja otrok in 

letnih dopustov zaposlenih. 

 

Glede e – asistenta starši pripomnijo, da naj bi trpel pouk zaradi vnašanja podatkov v 

program. Ravnatelj naj opozori zaposlene. 

 

Ad6) 

Ravnatelj pred zaključkom seje navzoče seznani z okoliščino, da decembra potečejo mandati 

članom odbora šolskega sklada, zato zaprosi svet staršev, da glasuje o imenovanju novih štirih 

predstavnikov.  

 

Predsednik sveta staršev poudari, da svet staršev ni dolžan glasovati o tem vprašanju, glede na 

to, da bi imenovanje predstavnikov staršev v odboru šolskega sklada moralo biti napovedano 

v vabilu na sejo. Glede na to, da so se javili štirje prostovoljci, je svet staršev imenoval svoje 

predstavnike.  

 

SKLEP:  

Svet staršev z dvoletnim mandatom, in sicer od 1. 10. 2014 do 30.9.2016, v odbor 

šolskega sklada imenuje naslednje štiri člane: 

- Mojco Gregorin 

- Iztoka Modra 

- Marka Hrženjaka in  

 Tomaža Grada. 

 

   

 

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.  

 

 

Zaključek seje ob 18:30 uri. 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednik Sveta staršev: 

Gaber Kontelj 


