
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET STARŠEV 

 

 

Dol pri Ljubljani, 30. 9. 2020 

 

 

 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI, 

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

Seja je potekala v sredo, 30.9.2020, ob 17. uri v dvorani matične šole.  

 

Poleg staršev sta bila na seji prisotna Gregor Pečan, ravnatelj, Marija Stergar, zapisničarka. 

Lista prisotnih je priloga zapisnika.  

 

 

Predlagan dnevni red 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Konstituiranje Sveta staršev, izvolitev predsednika sveta staršev in njegovega 

namestnika.  

3. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 

2019/2020 z dne 27.5.2020 in izredne seje z dne 23.6.2020. 

4. Volitve treh predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.  

5. Soglasje k zbiranju predlaganih prispevkov za likovni material in  materialov za OPB. 

6. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 in oblikovanje mnenja. 

7. Razprava o  Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 

in oblikovanje mnenja. 

8. Razno, pripombe in predlogi staršev. 

 

Ad1) 

Prisotnih je 42 od 50 -ih članov Sveta staršev, zato je Svet staršev sklepčen.  

 

Članica predlaga sprememba dnevnega reda in sicer vključitev dodatne točke (pred točko 8): 

Seznanitev s Pravili o delovanju sveta staršev. Spremenjen dnevni red je soglasno potrjen. 

 

Ad2) 

Ravnatelj pozdravi vse člane, se jim zahvali za odločitev sprejetja funkcije predstavnikov v 

Svetu staršev in predlaga izvolitev predsednika Sveta staršev. Predlagana sva dva člana in sicer: 

g. Jure Rabič in ga. Anja Divjak. Pred volitvami se oba kandidata in ostali predstavniki strinjajo, 

da bo kandidat z večjim številom glasov predsednik, z manjšim številom glasov pa bo 

namestnik.  

Oba kandidata se na kratko predstavita.  

Glasovanje je javno; ga. Divjak prejme 23 glasov, g. Rabič pa19 glasov, kar pomeni, da je 

izvoljena predsednica Anja Divjak.  

 

SKLEP 1: Z 23 glasovi je novo izvoljena  predsednica Sveta staršev Anja Divjak.  

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


Ad3) 

Ravnatelj predstavi izvrševanje sklepov pretekle seje; izpeljani so sprejeti sklepi, razen pobude 

o krožkih / popoldanskih aktivnostih v šoli. Predstavnica staršev postavi vprašanje, zakaj na 

šoli ne potekajo športne aktivnosti in ostali krožki. Ravnatelj razloži, da so vse aktivnosti 

trenutno ustavljene zaradi preprečevanja širjenja virusa Covid -19 in da na šoli delujejo skladno 

s priporočili MIZŠ. Aktivnosti bodo na šoli potekale, ko bo epidemiološka slika boljša in bo 

dopuščala izvajanje popoldanskih krožkov.  

 

SKLEP 2: 

Potrdita se zapisnika 2. seje Sveta staršev z dne 27. 5. 2020 in izredne seje 23. 6. 2020.  

Sklep je sprejet soglasno.  

 

Ad4) 

Ravnatelj pojasni zaplet in napako glede neustrezno izpeljanih volitev za Svet zavoda na seji v 

mesecu maju 2020 in se opraviči predstavnikom, da je prišlo do napake. Volitve se ponovno 

izpeljejo na tokratni seji.  

 

Kandidata za matično šolo: Iztok Kadunc in Špela Korinšek Kaurin 

Kandidat za podružnici Dolsko in Senožeti: Jernej Rebolj 

Kandidatka za vrtec Dol: Vesna Lukežič 

Vsak kandidat se na kratko predstavi, razen Iztok Kadunc, ki na seji ni prisoten. Volitve se 

izpeljejo tajno.  

SKLEP 3: 

Izvoljeni predstavniki staršev za Svet zavoda so:  

Špela Korinšek Kaurin (za matično šolo), ki je prejela 27 glasov. 

Jernej Rebolj (za podružnici), prejel 41 glasov.  

Vesna Lukežič (za vrtec), prejela 41 glasov. 

Mandat vseh predstavnikov traja 4 leta in začne teči z 30. 9. 2020, ko zaseda Svet 

zavoda.  

Sklep je sprejet soglasno.  

 

Ad5) 

Ravnatelj staršem predstavi predlagane prispevke za nakup likovnega ter OPB materiala. Člane 

zanima poročilo o porabljenih sredstvih za OPB material, ker menijo, da se zbere precej visok 

znesek. Podajo pobudo, da se pripravi poročilo o porabljenih sredstvih v preteklem šolskem 

letu z namenom večje transparentnosti. Glede prispevkov za likovni material (za 5. razred) člani 

predlagajo, da se iz fonda, ki se ga zbira, krijejo vsi likovni materiali. Predlagajo, da vse 

materiale kupi šole, ker ima glede na količine boljše cene kot posameznik.  

 

SKLEP 4: 

Svet staršev soglaša s predlaganimi cenami likovnega materiala za šol. leto 2020/2021 v 

zneskih:  



 3,00 eur za razredno stopnjo (1. do 5. razred) 

 6,00 eur za predmetno stopnjo (6. do 9. razred) 

 

Prispevek za OPB bodo člani potrdili korespondenčno na podlagi prejetega poročila o 

porabi sredstev v preteklem šol. letu.  

 

Sklep je sprejet soglasno.  

 

Ad6) 

Iz Letnega delovnega načrta ravnatelj izpostavi kandidiranje za Erasmus projekt, ki ga bo vodil 

nov učitelj biologije, g. Železnik, ter pilotni projekt zmanjševanja ogljičnega odtisa. Šola v 

naravi je načrtovana s pričetkom v mesecu avgustu (2 dni pred uradnim pričetkom šole), 

ravnatelj računa na starše, da se s tem strinjajo. Letni delovni načrt je planiran tako, kot da bo 

celotno šolsko leto potekalo normalno; ravnatelj upa, da ne bo potrebno uvesti plana C ali D z 

namenom zajezitve širjenja virusa Covid – 19.  

 

SKLEP 5:  

Svet staršev se strinja z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2020/21.  Sklep je sprejet 

soglasno.  

 

 

Ad7) 

Veliko planiranih aktivnosti iz Letnega delovnega načrta za 2019/2020 ni bilo izpeljanih zaradi 

situacije s Covid – 19. Predstavnik staršev izpostavi, da so med šolanjem doma nekateri učitelji 

zahtevali, da se športno vzgojni karton izvaja doma in pošilja rezultate učiteljem. Ravnatelj 

zagotovi, da bo preveril, kakšna so bila točna navodila učiteljev, da pa meni, da se teh rezultatov 

ni pošiljalo nikamor za namene statistike.  

 

SKLEP 6: Svet staršev se je seznanil s poročilom o izpolnjenem Letnem delovnem načrtu 

za šol. leto 2019/2020.  Sklep je sprejet soglasno.  

 

 

Ad8)  

Predsednica sveta staršev na kratko predstavi Pravila o delovanju sveta staršev, ki so že bila 

potrjena korespondenčno na seji, ki je potekala med 26. in 30.9.2019.  

Razvije se debata, kako pridobiti kontakte vseh staršev po razredih /skupinah vrtca, ker gre za 

varovanje osebnih podatkov. Staršem ni potrebno sodelovati, če ne želijo, tako da predstavniki 

ne morejo zahtevati, da na vsak način posredujejo podatke.  

SKLEP: Predstavniki se seznanijo s Pravili o delovanju sveta staršev.  

 

Ad9) 

Prisotni so debatirali o različni temah ter podali predloge.  

 

Predstavnica izpostavi, da je bila učiteljica angleščine (5. in 7. r), ga. Grčar, bila že odsotna in 

jo zanima, kako bodo zagotavljali nadomeščanje ur, ker imajo starši slabo izkušnjo z angleščino 

iz preteklih let. Ravnatelj pojasni, da se trudijo manjkajoče učitelje nadomestiti z učitelji istih 

predmetov, je pa nadomeščanje večkrat težko izvedljivo.    

Predstavnica vrtca (Pisana igralnica) izpostavi slabo urejenost in umazanost igrišča, ki stoji 

nasproti občine Dol in ga uporabljata vrtčevski skupini iz gasilskega doma in župnišča. Predlog: 



na občino, ki upravlja z igriščem, se naslovi pobuda, da se igrišče zaklepa ali pa se čistoča 

igrišča uredi kako drugače.  

 

Predstavniki vrtca predlagajo, da bi imeli kot v preteklem letu ločene sestanke z vrtčevsko 

problematiko. Predsednica se strinja in bo to uredila s predstavniki vrtca ter vodstvom. 

Predstavniki staršev predlagajo tudi, da se za rojstne dneve, ki se jih praznuje, prinese sladkarije 

10 dni pred praznovanjem, da so lahko v karanteni; drug predlog je, da otroci v skupini za 

slavljenca narišejo risbice in to prejme kot darilo. Starš iz Dolskega se pritoži, da v skupini 

nimajo dovolj materiala za ustvarjanje.  

 

Predstavnica staršev predlaga, da bi jedilnike objavljali na spletni strani šole že v nedeljo, ker 

imajo nekateri učenci alergije in bi želeli biti vnaprej obveščeni o jedilniku.  

 

Predsednica pripomni, da v preteklem zapisniku ni vključen predlog glede ustanovitve komisije 

za prehrano (v sestavi 2 staršev, 2 učencev in 2 učiteljev). 

 

Predstavnik staršev poda predlog, da bi se učenci 3. razreda, ki imajo letos pouk v župnišču, 

peš sprehodili od šole do župnišča in da ni potrebno, da gredo na avtobus. Ostali člani pohvalijo 

dober predlog.  

 

Učenci 9. razreda, ki imajo letos Nacionalno preverjanje znanja iz biologije, potrebujejo nove 

knjige in sicer e-knjigo založbe Rokus. Ravnatelj se bo pri založbi pozanimal glede možnosti 

boljše cene za učence. Pojasni še, da so učitelji glede izbire učbenikov avtonomni.  

 

Predstavnik izpostavi, da je preveč preverjanja in ocenjevanja pri predmetih, ki so na urniku 2 

x tedensko. Članica izpostavi tudi, da učitelj biologije zahteva, da se učenci doma sami naučijo 

snov preteklega šolskega leta, ki je zaradi karantene niso predelali v šoli. Po mnenju staršev ta 

način ni primeren. Predlagajo, naj se podaljša časovno obdobje, do katerega naj bi učenci 

osvojili zamujeno znanje.  

 

Pohvali se program za nadarjene, ki so ga letos na novo formirali. Starši imajo pomislek, da se 

je pretekla leta izvajal prevelik pritisk na učence glede udeležb na tekmovanjih. Ravnatelj 

odgovarja, da je bilo to pretekla leta problematično, zato so na novo oblikovali program, kjer 

se razvijajo različna področja - kar določenemu učencu »bolj leži«.  

 

Starši pohvalijo tudi naravnega govorca, ki ima ure angleščine. Ravnatelj pove, da gre zahvala 

občini, ki plačuje učitelja.  

 

Predstavnika staršev zanima, ali je bil letos že podeljen kakšen vzgojni ukrep, ker so določeni 

učenci (8. c razred) vzgojno problematični in učitelji porabijo veliko časa, da se učenci umirijo 

ter se tako ne ukvarjajo z novo snovjo. Ravnatelj pojasni, da se bo pogovoril z razrednikom, g. 

Slabanjo.  

 

Predsednica izpostavi, da se roditeljski sestanki (prvi v šolskem letu) prekrivajo med razredi in 

da se starši z več otroki sestankov ne morejo udeležiti. Razvije se debata, ali je prekrivanje 

terminov res problematično ali ne. Nekaj članov meni, da je prisotnost na vseh sestankih 

nepotrebna, saj se tematike na sestankih ponavljajo. Ravnatelj poda predlog, da se izvede anketo 

med starši in se tako ugotovi, kakšno je prevladujoče mnenje v zvezi s prekrivanjem roditeljskih 

sestankov. 

 



SKLEPI:  

Na občino Dol se naslovi predlog glede nadzora na igrišču nasproti Občine.  

Jedilnike se objavlja na spletni strani ob nedeljah.  

Pri založbi Rokus ravnatelj preveri možnosti za dostop do e knjige za biologijo za 9. r.  

Sklepi so sprejeti soglasno. 

 

 

Seja se zaključi ob 19.15. 

 

 

 

Zapisala: Marija Stergar  

Predsednica Sveta staršev: 

Anja Divjak 

 

 

 


