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ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV ZA PREDSTAVNIKE STARŠEV ŠOLE OŠ 

JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

Seja je potekala v torek, 24.9.2019, ob 17.30 uri v jedilnici na matični šoli.  

 

Poleg staršev so bili na seji prisotni Gregor Pečan, ravnatelj, Jure Rabič, predsednik Sveta 

staršev in Marija Stergar, zapisničarka. 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 

15.5.2019 

3. Soglasje k zbiranju predlaganih prispevkov za likovni material, ovijanje učbenikov in   

materialov za OPB. 

4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 in oblikovanje mnenja. 

5. Razprava o  Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19. 

6. Seznanitev o delu Sveta staršev ter potrditev sprememb Pravil o delu Sveta staršev      

skladno s predlogi, ki so bili podani na seji 15.5.2019 

7. Razno, pripombe in predlogi staršev. 

 

Ad1) 

 

Prisotnih je 25 od 32 -ih članov Sveta staršev, zato je Svet staršev sklepčen.  

 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Ad2) 

Ravnatelj predstavi izvrševanje sklepov prejšnje seje in pove, da se predlogi izvajajo. Starši 

prosijo, da se še bolj natančno uskladijo urniki roditeljskih sestankov šole in vrtca.  

 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 15.5.2019. 

Sklep je sprejet soglasno.  

 

Ad3) 

Staršem se predstavi zneske za likovni material, OPB materiale in ovijanje učbenikov. Starše 

zanima poročilo o zbranem denarju za ovijanje v preteklem šolskem letu; dogovorjeno, da se 

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


pripravi poročilo o zbranem in porabljenem denarju ter pošlje v pogled vseh članom. Starši tudi 

predlagajo, da bi znesek za ovijanje zaračunali po otroku in ne po družini.  

Starši izpostavijo, da bi lahko v šoli uporabljali likovni material iz preteklega šolskega leta, ki 

je še uporaben (tempera barve) ter nadaljevali z uporabo istih zvezkov, na kar se opozori 

učitelje.  

 

 

SKLEP:  

Svet staršev soglaša s cenami likovnega materiala in OPB materiala za šol. l. 2019/2020 in 

sicer: likovni material (od 1. -5. r.): 3,00 eur, likovni material (od 6.-9.r.): 6,00 eur, OPB 

material (od 1. -5.r. za otroke, ki ostajajo v OPB po kosilu, seznam otrok bodo posredovale 

učiteljice OPB): 5,00 eur. Za ovijanje učbenikov pripravimo poročilo in se bo znesek 

potrdil korespondenčno v tem tednu (do vključno 27.9.).   

Sklep je sprejet soglasno.  

 

Ad4) 

Iz LDN ravnatelj izpostavi Tedne življenja v naravi, ki so štirje v celotnem šolanju na OŠ, to 

smo obdržali v letošnjem LDN. Večjih sprememb na šoli ni, zamenjalo se je nekaj učiteljev, z 

oktobrom se zaposli nov računalničar, tako da bo za vse starše na voljo zastonj Office program, 

točna navodila o oddaji vloge ter namestitvi bodo prejeli na mail. 

 

Starši izpostavijo  interesne dejavnosti: vprašanje, zakaj ni več športnih aktivnosti. Ravnatelj 

pojasni, da je problem prostorski tako v Dolu kot v Dolskem.  

 

Pevski zbor bo do decembra 2019 vodila Bojana Gajšek, kako točno bo v 2020 bomo še urejali.  

Na strani 22. je potreben popravek: pri »Učenje glasbenih inštrumentov« se doda Glasbena šola 

Adamič. 

 

Izpostavijo, zakaj se na šoli ne bo izvajal NTC program: ravnatelj pojasni, da so pred leti 

organizirali NTC predavanja za učitelje in starše in niso bili najbolj zadovoljni zaradi 

neprofesionalnega obnašanja predavatelja, visoke cene in neizpolnjenih dogovorov glede 

posredovanja gradiva. Na šolo se niso obrnili s predlogom po delavnicah za otroke, zato jih tudi 

ne bodo izvajali.  

Mnenje predsednika glede interesnih dejavnosti je, da je ponudba dovolj bogata.  

 

V LDN je potreben je popravek pri dveh osebah v seznamu Sveta Zavoda. 

 

Starše zanima statistika NPZ-jev. Ravnatelj pove, da bodo pripravili na to temo anketo za 1. 

letnike in ko bomo imeli rezultate, bodo starši obveščeni.  

 

Starši pohvalijo tekmovanja, predlagajo več iz naravoslovnega področja kot npr. tekmovanje 

Kresnička. Ravnatelj se strinja s tekmovanji in s poudarjanjem nadarjenih otrok ter pozove 

starše, da doma vzpodbujajo otroke k udeležbi.  

 

Starš izpostavi neprimeren sistem izbirnih predmetov, npr. pri nemščini, kjer so otroci z 

različnimi predznanji v istem razredu. Ravnatelj razloži, da se zaveda težav, jih rešuje že več 

let z Ministrstvom, trenutno še ni rešitve, ker so normativi postavljeni zelo nerealno.  

 

SKLEP:  

Seznanili smo se z LDN-jem, s katerim se člani soglasno strinjajo.  



 

 

Ad5) 

Vse planirano iz LDN za 2018/2019 je izpeljano; ravnatelj izpostavi rezultate NPZ-ja, ki so 

nadpovprečni pri vseh razredih in vseh  predmetih. Na naši šoli pišejo NPZ vsi učenci (državno 

povprečje: 12- 17 % učencev se ne udeleži NPZ-jev).  

Zaključni izlet za 9. razred je bil zelo uspešen, pozitivno je bila med učenci sprejeta anketa, ki 

jo je izpeljala svetovalna delavka glede prisotnosti na izletu (učenci so sami izglasovali, kdo si 

zasluži izlet in kdo ne). Tudi valeta je bila dobro izpeljana in se bo na enak način obdržala v 

prihodnjem letu.  

Starši izpostavijo vprašanje šolskih plesov: šola se strinja z izvedbo, če bo interes med učenci, 

ki se morajo glede plesa uskladiti z razredničarko. Velja za 9. razrede.  

 

SKLEP: Poročilo bilo predstavljeno.  

 

 

Ad6) 

Pravila o delu Sveta staršev imamo pripravljen in bo v tem tednu (do vključno 27.9.2019) 

poslan po mailu vsem članom (jasno bodo označene spremembe).  

    

 SKLEP: Pravila o delu Sveta staršev s predlaganimi spremembami prejmejo člani do 

27.9.2019 na mail in dokument potrdijo korespondenčno.  
Sklep je sprejet soglasno.  

 

 

Ad7) 

 

Prisotni so debatirali o različni temah ter podali predloge.  

 

Starš postavi vprašanje glede odpovedi kosil, kar je izvedljivo. Ravnatelj razloži, da bomo na 

novo zaposlili delavca v kuhinji, tako da bo lažje potekalo pripravljanje obrokov z dietami.  

 

Poletno varstvo v šoli ni potekalo, ker ni bilo dovolj prijav; z istim razlogom tudi ni bil izpeljan 

teden angleščine.  

 

Odprto je vprašanje urejanja igrišča v Dolskem, kjer bi se morala urediti vsaj tekaška steza. 

Ravnatelj razloži, da je glede urejanja šole in vrtca Dolsko precej odprtih vprašanj, ki pa so 

primernejša za Občino. Predlaga,  da Svet zavoda postavi vprašanja na Občino.  

 

Starš opozori na rastline, ki rastejo  okoli šole, kdo skrbi za njih, ker so nekatere tudi strupene. 

Ravnatelj pove, da bomo opozorili učiteljice v OPB.  

 

Izpostavili so prevoze otrok in slaba postajališča, ki niso urejena in so nevarna. Dejstvo je, da 

so postajališča v domeni Občine, tako da je potrebno apelirati na občinski Oddelek za 

preventivo ter poslati zahtevo o ureditvi. Dogovorjeno, da starš, ki je izpostavil problem 

postajališč, napiše dopis za Občino in ga pošlje predsedniku v dopolnitev. Nevaren odsek je 

npr. v Klečah in Podgori. Starši so kritični do voznikov, ki telefonirajo in kadijo med vožnjo. 

Ravnatelj je o tem seznanjen in je že urejal z direktorico podjetja. Poziva starše, naj pokličejo 

policijo, če vidijo voznika, ki krši Zakon o cestnem prometu.  

 



Starš predstavi možnost Vaških svetov, kjer se lahko prijavijo različni projekti; na Občini lahko 

starši preverijo, kako je s prijavo in prijavijo ureditev postajališč.  

Ravnatelj tudi razloži, da glede prevozov ne morejo ugoditi vsem staršem in otrokom, šola ima 

po 2 avtobusa, 2 mini busa in kombi vsak dan za vožnje in več ne gre.  

 

Starši pohvalijo ravnatelja, da šola omogoča prihod učencev v šolo pred pričetkom pouka.  

 

 

Seja se je zaključila ob 19.30. 

 

 

 

Zapisala: Marija Stergar  

Predsednik Sveta staršev: 

Jure Rabič 

 


