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ZAPISNIK S 3. SEJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI 

V ŠOLSKEM LETU 2016-2017 

 

Seja je potekala v sredo, 15.3.2017 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 

14.11.2016. 

3. Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada. 

4. Obravnava in potrditev predlogov sprememb: 

1. Pravil šolskega reda in  

2. Vzgojnega načrta. 

5. Razno, pripombe in predlogi staršev. 

 

Ad1) 

Prisotnih je 21 od 45-ih članov Sveta staršev, zato Svet staršev  ni sklepčen. 

 

Svet staršev je zaradi nesklepčnosti sejo nadaljeval neformalno. Seja se zaključi ob 19.00 uri.  

 

Glede potrjevanja sklepov je potekala korespondenčna seja po elektronski pošti. 

 

 

Zapisnik korespondenčne seje: 

 

Člani sveta staršev so po elektronski pošti bili pozvani h glasovanju o predlaganih sklepih, 

oblikovanih na podlagi točk predlaganega dnevnega reda 3. seje sveta staršev v šolskem letu 

2016/2017.  

 

Seja je potekala od 16. do 19. marca 2017. Sodelovalo je 31 od 45-ih članov sveta staršev OŠ 

Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Izpis glasovanja je priloga zapisnika. 

 

http://www.os-jmdol.si/?ddownload=5467


Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

 

Sklep k Ad2) 

Potrdi se zapisnik 2. seje sveta staršev z dne 14.11.2016. 
  

Sklep k Ad3) 

 

Svet staršev imenuje štiri predstavnike staršev  in tri predstavnike zavoda v upravni 

odbor šolskega sklada za obdobje dveh let od 16.3.2017 do 15.3.2019.  

 

Imenovani so: 

Predstavniki staršev: Iztok Moder, Mojca Gregorin, Iztok Kadunc, Mateja Novak 

Kukovič. 

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

Sklepa k Ad4) 

1.      Svet staršev potrjuje predlagane spremembe Pravil šolskega reda OŠ Janka 

Modra, Dol pri Ljubljani. 
  

2.      Svet staršev potrjuje predlagane spremembe Vzgojnega načrta OŠ Janka 

Modra, Dol pri Ljubljani. 
 

 

Sklepi so bili sprejeti soglasno. 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednik Sveta staršev: 

Jure Rabič 

 

 

 

 

Povzetek neformalne seje: 

 

-  glede imenovanja upravnega odbora šolskega sklada je ravnatelj razložil delovanje članov 

upravnega odbora. Prisotni so imenovali 4 predstavnike. 

- glede Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta, je ravnatelj izpostavil bistvene spremembe, 

ki so predlagane. Člani so predlagali še druge spremembe. 

Svet staršev naj pisno poda na šolo predlog sprememb, ki ga ima glede fotografiranja, 

prinašanja mobilnih telefonov, … 

-  glede uporabe blazin pri ritmični gimnastiki, naj izvajalka pokliče na šolo in se bodo 

dogovorili. 

- glede predavanja za starše, ki jih v tem šolskem letu ni bilo, kot so starši pričakovali, naj 

ravnatelj preveri pri svetovalni službi, zakaj niso bila organizirana/izvedena. Predlagajo, naj se 

predavanja odvijajo v zimskem času, ker bo, po njihovem mnenju, takrat udeležba večja.  

- glede plavalnega tečaja na morju, ki naj bi se odvijal nekaj dni še v času šolskih poletnih 

počitnic konec avgusta 2017, ravnatelj odgovarja, da niso dobili prostega termina in se bo 

odvijal v začetku septembra. 

- glede varstva učencev 1. in 2. razreda med krajšimi šolskimi počitnicami, ki naj bi se 

organiziralo v vrtcu, je ravnatelj povedal, da organizacija ni tako enostavna in po izkušnjah tudi 



ni dovolj povpraševanja. Lahko pa se izvede anketa in bi dobili realne podatke, kake so potrebe 

po tem in bi takrat odločali o možnosti izvedbe. Pridobili bodo tudi podatke o šolah, ki tovrstno 

dejavnost v okolici izvajajo in se bo starše o tem obvestilo.  

- glede napovedovanja prisotnosti otrok v vrtcu med počitnicami, ravnatelj izpostavi neresnost 

staršev. 

- glede bolniških odsotnosti zaposlenih in nadomeščanj ravnatelj pove, da težko dobijo oz. ne 

dobijo delavcev za nadomeščanje in je organizacija dela težka. 

- glede izvedbe pouka na 1.9.2017, ki pride v tem letu na petek, bo ravnatelj naknadno obvestil, 

kako se bodo odločili. 

- glede prihodov učencev v šolo s kolesi od 6. razreda dalje, ravnatelj pojasni, da je bilo to 

prepovedano pred njegovim mandatom in tako je potem tudi ostalo. Podpira pa to idejo, 

potrebna bi bila kolesarnica, izvedli bi izobraževanje za varno obnašanje v prometu.  

Starši naj pisno predlagajo spremembo Šolskega reda.  

-  glede klopi pri velikem igrišču, naj šola da pobudo na občino. 

- glede postavitve več potk med parkiriščem in šolo v Dolu, da se ne bi hodilo po travi je 

izpostavljen problem, vendar se niso odločili za ustrezno rešitev.  

- izpostavljena je bila težava glede pasjih iztrebkov v okolici šol in vrtcev. 

- glede položnic za vrtec in šolo ravnatelj spomni starše, da lahko uredijo prejemanje položnic 

preko e pošte ali pa si uredijo prejemanje elektronskega računa direktno na njihovo banko.  

- glede okolice PŠ Senožeti starši izpostavijo, da je zelo veliko smeti, cigaret, steklenic…, ker 

se tam zbirajo razne družbe in ne pospravljajo za sabo. Ravnatelj pove, da je organizirano 

sprotno čiščenje in pospravljanje, a se to kljub vsemu prevečkrat dogaja. 

- glede oddelka vrtca v Senožetih ravnatelj pojasni, da želijo sprejeti čim več otrok in morajo 

upoštevati normative. Mlajših otrok se lahko manj sprejme v skupino. Oddelek bo odprt, ko 

dobijo potrditev iz MIZŠ.  

- glede prostorske problematike ravnatelj ponovno poudari, da se le povečuje in bodo imeli v 

kratkem spet velike težave, saj so prihajajoče generacije vse večje.  

 

 

 


