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ZAPISNIK  2. SEJE SVETA STARŠEV ZA PREDSTAVNIKE STARŠEV ŠOLE PRI OŠ 

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

 

 

 

Seja je potekala v sredo, 27.5.2020, ob 18. uri v mali dvorani v matični šoli OŠ Janka Modra v Dolu.  

 

Poleg predstavnikov 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. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 24. 9. 2019. 

3. Obravnava predloga cenika učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021.  

4. Imenovanje 2 predstavnikov staršev v svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 

5. Imenovanje dveh članov predstavnikov staršev za pritožbeno komisijo. 

6. Predstavitev sklepov iz Sveta Zavoda (Finančni načrt za 2020).  

7. Predlog o plačevanju položnic preko e računov.  

8. Pobude in predlogi staršev. 

 

Ad1) 

 

Prisotnih je bilo 28 od skupnih 48 članov Sveta staršev za šolo in vrtec, zato je Svet staršev sklepčen. 

 

Dnevni red se je spremenil zaradi glasovanja, ker je predsednik predlagal, da mora biti Svet staršev 

zaradi imenovanja predstavnikov v Svet zavoda sklepčen in da mora imenovanje potekati skupaj za 

predstavnike vrtca in šole. Zamenjata se 3. in 4. točka dnevnega reda.  

 

Potrdi se predlagani dnevni red.   

 

Ad2) 

 

Ravnatelj je pojasnil, da se odprte točke iz zapisnika pretekle seje izvajajo oz. so jih na šoli uredili. 

Odprto ostaja vprašanje ureditve igrišča v Dolskem, ki se zaradi epidemije COVID -19 ni urejalo.  

 

SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 24.9.2019.  

 

Ad3) 

Kandidatov s strani predstavnikov staršev za Svet zavoda je pet (5). Dva predstavnika sta iz vrtca 

(Vesna Lukežič, Karina Medved Bregar) ter trije iz šole (Anja Divjak, Iztok Kadunc, Špela Korinšek 



Kaurin). Na seji se članom predstavita dve kandidatki, ki sta prisotni (Anja Divjak, Špela Korinšek 

Kaurin), gospo Vesno Lukežič predstavi ravnatelj, ki je bila do leta 2018 že članica Sveta zavoda.  

Predstavniki so se strinjali, da naj glasovanje poteka tajno, zato je ravnatelj pripravil glasovnice 

(vzorec glasovnice v prilogi zapisnika).  

Rezultati glasovanja:  

Vesna Lukežič – 23 glasov 

Karina Medved Bregar – 5 glasov 

Anja Divjak – 19 glasov 

Iztok Kadunc – 19 glasov 

Špela Korinšek Kaurin – 16 glasov 

 

SKLEP: Svet staršev imenuje predstavnike staršev v Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri 

Ljubljani.  

Predstavnica vrtca: Vesna Lukežič 

Predstavnika matične šole: Anja Divjak, Iztok Kadunc 

Predstavniki so imenovani za obdobje 4 leta in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat 

zaporedoma.  

 

Ad4) 

 

Prestavljena so bila učna gradiva za šolsko leto 2020/2021, kjer posamezni starši pohvalijo, da je 

gradiv manj, kot pretekla leta. Ravnatelj je poudaril, da so izbrana gradiva potrebna in pomembna in 

da zaupajmo izboru učiteljskega  kadra, ki jih je predlagalo.  

 

SKLEP: Predstavniki soglasno potrdijo Cenik učnih gradiv za 2020/2021.  

 

Ad5) 

 

Predsednik je predstavil delovanje pritožbene komisije, Svet staršev je izmed članov imenoval dva 

kandidata za pritožbeno komisijo, to sta ga. Mateja Resnik Strozak in g. Imre Cikajlo.  

 

SKLEP: Svet staršev predlaga Svetu zavoda 2 predstavnika Sveta staršev za pritožbeno 

komisijo.  

 

Ad6)  
 

Ravnatelj je predstavil investicije, ki jih je sprejela Občina Dol za 2020; kar je pomembno za šolo, so 

investicije v področje računalništva ter selitev knjižnice na novo lokacijo v domačijo pri Paviljonih v 

Dolu. Načrtovana selitev je v letu 2020, bolj realna pa v letu 2021. S selitvijo bo šola pridobila 3 nove 

razrede.  

V šolskem letu 2020/2021 bodo 2 razreda (3. razred) vozili zaradi pomanjkanja prostora v Dolsko.  

 

SKLEP: Predstavniki so seznanjeni z glavnimi poudarki finančnega načrta za leto 2020.  

 

Ad7) 

 

Predstavniki so razpravljali o plačevanju položnic preko trajnikov ali e računov, ker od cca. 1000 

položnic vsak mesec le 200 staršev plačuje preko trajnikov ali elektronsko. Želja je, da se večje število 

staršev odloči za oblike plačevanja brez položnic, ker je to za šolo velik strošek in ne-ekološko 

ravnanje.  



 

SKLEP: Na prvem roditeljskem sestanku v septembru 2020 se staršem razdeli dopis/ obrazec, 

na katerem je predstavitev možnosti plačevanja, tako da se starši odločijo za eno izmed e 

možnosti plačevanja. Učiteljice razdelijo po svojih razredih obrazce.  

 

Ad8) 

Vprašanja staršev so bila vezana na trenutno stanje epidemije COVID – 19, ker se je šola 18.5.2020 

ponovno odprla za prvo triado skladno s priporočili NIJZ in MIZŠ glede ureditve skupin, razkuževanja. 

Starše je zanimalo, kako bo z otroki od 4. razreda dalje od 1.6.2020, ali ima šola kakšna navodila glede 

števila otrok v razredih. Ravnatelj je pojasnil, da se v obdobju razglašene epidemije informacije hitro 

spreminjajo in stalno ažurirajo. Tako da navodila MIZŠ, ki jih mora potrditi Vlada RS za delovanje po 

1.6.2020 še čakamo. Navodila prihajajo v tem obdobju največkrat od četrtkih ali petkih, tako da tudi 

tokrat pričakujemo navodila v zadnjem hipu. Vse starše bomo obvestili takoj, ko bomo prejeli uradne 

informacije o potrebnih ukrepih, omejitvah.  

Predstavniki so pohvalili določene učitelje v obdobju učenja na daljavo. Starši so izpostavili zelo 

pozitivno izkušnjo, dobra navodila, odzivnost, prijaznost učiteljic. Izpostavili so učiteljici 1.b razreda, 

Simono Sušnik in Tamaro Leben, razredničarko 6.d razreda, Dagmar Žirovnik, razredničarko 9.b 

razreda, Jožico Marter ter učiteljico angleškega jezika, Tatijano Šincek. Pohvala tudi razredničarki 5.a 

razreda, Ano Zalaznik ter učiteljici Tamari Starovasnik.  

 

Pohvalili so tudi šolo, ki je zelo hitro zagotovila računalnike družinam, ki imajo več otrok in niso imele 

dovolj e naprav.  

Poleg pozitivnih izkušenj so izpostavili tudi določene učitelje, ki niso imeli občutka za šolarje in so 

svoj stres prenašali na otroke.  

Pobuda: Starši so predlagali, da se za učitelje pripravi izobraževanje, psihološka priprava na 

poučevanje na daljavo, če se bo situacija ponovila.  

 

Pobuda: V šolskem letu 2020/2021 se uvede interesna dejavnost o smiselni uporabi tehnologije.  

 

Ravnatelj je razložil, da bo morali iti razvoj v smer projektnega dela, da je to ena od stvari, ki smo se 

jih naučili iz obdobja epidemije. Želja je, da se v šolskem letu 2020/2021 uvede en dan /mesec pouk 

na daljavo.  

Ravnatelj je pojasnil, da je potrebno na področju učenja na daljavo narediti še veliko, ker za starostno 

obdobje od 6 -15 letnikov ni razvite didaktike, pedagogike in metodike, ki bi se ukvarjala s tem 

področjem.  

Urediti je potrebno tudi razmerje med založbami in MIZŠ.  

 

Predstavnik je priporočil, da se upošteva navodila glede števila ocen, ki jih potrebuje učenec pri 

določenem predmetu. Meni, da določeni učitelji pretiravajo s številom ocen. 

 

Govorili so tudi o izbirnih predmetih, ki jih je premalo na voljo (4.r) ter o šolski prehrani.  

 

Seja se je zaključila ob 20.20 uri.  

 

 

Zapisala: Marija Stergar 

 

Predsednik sveta staršev:  

Jure Rabič 


