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Svet staršev 

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško 

Šolska ulica 1, 8270 Krško 

 

 Tel.: 07 49 11 300 

 Fax: 07 49 11 323 

Krško, 14.10.2013 E-mail: o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si 

 

 

 

ZAPISNIK 
 

1. seje Sveta staršev, ki je potekala v torek, 24.9.2013, 
s pričetkom ob 18:00 v zbornici šole 

 
Prisotni člani: Ficko Teja 1.a, Mavrič Klenovšek Valentina 1.b, Mirt Vesna 1.c, Volčanšek Aleš 
2.a, Gelb Toth Tjaša, 2.b, Špiler Ana 2.c, Osetič Jože 3.a, Jakša Sebastjan 3.b, Sotler Nataša 
3.c, Zajc Stanka 4.b, Krulc Špela 5.a, Cvetkovič Mateja 5.b, Šoba Matjaž 5.c, Rožman Katja 6.a, 
Voglar Vesna 6.b, Sokolovič Igor 6.c, Glas Sabina 7.a, Gajšak Zlata 7.b, Preskar Karmen (nam.) 
7.č, Kuselj Jani 8.b, Pirc Švajger Urška 8.c, Uršič Hinko 9.a, Repše Andreas 9.b, Mlakar 
Damjana 9.c  
 
Opravičili odsotnost : Bubnjič Špela 2.č, Jankovič Zoran 4.a, Močnik Nataša 7.c, Sotošek 
Darja 8.a 
  
Odsotna: Vrisk Marija 4.c 
 
Prisotni predstavniki šole: Antonija Glas Smodič – ravnateljica, Valentina Gerjevič – 
pomočnica ravnateljice, Urška Breznikar – predsednica Sveta zavoda, Marjana Fritz – 
socialna delavka, Marta Kožar - pedagoginja 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Obravnava in sprejem zapisnika 13. seje Sveta staršev 
2. Poročilo s Sveta šole 
3. Poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2012/2013 
4. Vprašanja, pobude in predlogi 
5. Predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2013/2014 
6. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

K 1. točki: 
 

Svet staršev je s pregledom soglasno sprejel osnutek zapisnika 13. seje, ki je potekala 
27.05.2013. 
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K 2. točki: 
 

Predsednica Sveta šole ga. Urška Breznikar je podala poročilo z 22. seje Sveta šole, ki je 
potekala v torek, 9.9.2013, v zbornici šole. Poudarila je, da je bila to zadnja seja starega Sveta 
šole, na katerem so se seznanili z novim 11 članskim svetom, ki bo svoje delo opravljal v 
štiriletnem mandatu. Imena in priimki novih članov so objavljeni na spletnih straneh šole, 
konstitutivna seja novega sveta pa bo v četrtek, 26. septembra. 
 
K 3. točki: 
 

V zvezi z Letnim delovnim načrtom ravnateljica šole ga. Antonija Glas Smodič pove, da je bil 
LDN 2012/13 v celoti realiziran, tudi dopolnilno in dodatno delo je bilo opravljeno v 
zahtevanem obsegu, prav tako naravoslovni in ostali dnevi, izveden je bil dan šole na temo 
prihoda prvega vlaka v Krško. Poudarila je, da je bila šola uspešna tudi na tekmovanjih, v 
interesnih in športnih dejavnostih, pevskem zboru. Omenila je udeležbo šole v nacionalnem 
preverjanju znanja, projektu »Do boljše bralne pismenosti«, mentorstvo učiteljev, tudi v 
primeru študija na daljavo. Dobro sta delovala šolska knjižnica ter učbeniški sklad, prav tako 
se je ustrezno izvajala šolska prehrana. Omenila je tudi organizacijo pomoči iz šolskega 
sklada pri financiranju določenih dejavnosti, pomoč učencem iz socialno ogroženih skupin 
(Projekt »Siti besed«, botrstvo) ter uspešno povezovanje šole z okoljem. 
 
K 4. točki: 
 

Podana so bila vprašanja v zvezi s temo, obravnavano in zapisano že na prejšnji seji Sveta 
staršev, in sicer glede na dejstvo, da so po voznem redu redni prihodi šolskih avtobusov v 
šolo par minut pred začetkom pouka prepozni. Prvič zato, ker se v prometu nikoli ne da do 
minute natančno napovedati dogajanja in drugič zato, ker učenci potrebujejo zjutraj 10 
minut za pripravo na pouk, da se v miru preobujejo, gredo na stranišče. V praksi se zato 
pogosto zgodi, da učenci zamujajo k pouku, kar pa ni v redu. 
 
Ga. Valentina Gerjevič odgovarja, da so to vprašanje že sprožili, da pa je odgovor Izletnika, da 
je problem v prometni signalizaciji v Dolenji vasi, kjer so dela na cesti. 
 
Tudi naslednja pobuda je vezana na šolske prevoze, in sicer na predolgo čakanje otrok na 
avtobus za odhod domov – od ene do dveh ur. Predstavnik staršev meni, da bi bilo potrebno 
bolje prilagoditi urnike odhodov avtobusov. Ga. ravnateljica odgovarja, da se je občina z 
ukinitvijo enega avtobusnega odhoda odločila za racionalizacijo stroškov prevozov. Šele 
sedaj se začenjajo obšolske dejavnosti, v katere je vključeno veliko učencev, prav tako gre 
veliko učencev po pouku na kosilo - ob upoštevanju teh dveh dejstev bo v prihodnje čakanja 
bistveno manj. Šola bo naredila natančne sezname otrok skupaj z njihovimi obšolskimi 
dejavnostmi, ki so si jih izbrali, in takrat se bo najbolje pokazalo, kdaj je najboljši čas za 
odhode avtobusov. 
 
Svet staršev zato pooblasti Svet šole, da uredi zadeve v zvezi s prevozi, aktivno pa naj deluje 
predvsem na relaciji šola – občina Krško (glede na dopis g. Andreja Sluge). 
 
Predstavnik staršev je prav tako poudaril, da se mu letošnja samopostrežna rešitev za tisk, 
reklame in ostale letake ne zdi primerna. Kot utemeljitev navede, da je kolektivno 
zavarovanje cenejše kot posamično, da letak spomni starše na podaljšanje zavarovanja, 
omeni dodatna sredstva od zavarovalnic za sklade in nenazadnje tudi večjo količino starega 
papirja. Ga. ravnateljica poudari, da so se za letošnjo obliko razdelitve letakov odločili na 
osnovi okrožnice Združenja sveta staršev. 
 
Svet staršev OŠ Jurija Dalmatina je nato skoraj soglasno zavzel stališče, da bi na naši šoli 
omenjeni material ponovno delili preko učencev, po praksi, ki jo poznamo že iz prejšnjih let. 
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Predstavnik 9.a razreda omeni, da se mu zdi ekskurzija v 9. razredu predraga. Starše zanima, 
kakšna je varovalka, da se ne bi zgodilo, da bi kateri od otrok ostal doma, ker starši nimajo 
denarja, kar se lahko izkaže tudi tik pred odhodom. Ga. ravnateljica pove, da so ekskurzije na 
začetku leta predstavljene učencem in staršem, pri zbiranju sredstev pa se razredi odločijo, 
ali bodo polagali denar v okviru šolskega sklada, nekateri pa se dogovorijo, da bodo varčevali 
sami. Šola bo v prihodnje tudi bolj pozorna na otroke, ki imajo sofinancirano malico in kosilo, 
saj bi iz šolskega sklada verjetno morali dobiti plačane tudi ostale stroške. 
 
Predstavnica 6.b razreda omeni, da nimajo primernih garderobnih omaric, odgovor vodstva 
je, da v tem trenutku ni prostora. Omenjeno je tudi prekrivanje dejavnosti, kot na primer 
priprave na Kengurujčkovo tekmovanje in Cankarjevo tekmovanje s pevskim zborom; 
vodstvo tudi na to odgovarja, da žal vse ne gre v urnik. 
 
Podana je tudi pobuda za prehod za pešce na Strmi poti, od koder šolo obiskuje vedno več 
otrok, ki bi imeli tako varnejšo pot v šolo. 
 
Predstavnik 3.b razreda omeni, da imajo v razredu staro tablo, ki se zelo blešči. 
 
Prav tako predstavnik 3. razreda omeni, da bi bilo potrebno zavzeti jasno stališče, ali se 
naloge delajo v podaljšanjem bivanju ali doma, tako da bo jasno. 
 
Predstavnica staršev 5.b razreda je na mobilni telefon prejela elektronsko sporočilo e-
asistenta s ponudbo za 25 EUR. Očitno je prišlo do napake, saj šola trenutno dela na e-
asistentu le urnike. 
 
K 5. točki: 
 

V zvezi z Letnim delovnim načrtom 2013/14 Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško ravnateljica 
šole ga. Antonija Glas Smodič pove, da le-ta obsega program življenja in dela v šolskem letu 
2013/2014. Omeni partnerstvo med šolami (Krško, Obrigheim, Preštice), povezavo več šol 
ter poudarjanje pomena branja in spodbujanja bralne pismenosti. Predstavi pa tudi projekt 
»Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje« ter projekt »Govorim 
slovensko«, h kateremu bodo povabili starše priseljencev. 
Svet staršev OŠ Jurija Dalmatina Krško zavzame pozitivno stališče do predstavljenega LDN 
2013/14. 
 

K 6. točki: 
 

Starši omenijo, da so lani pogrešali prodajo izdelkov iz krožkov, ki je bila dodatna popestritev 
in hkrati vzpodbuda za učence. Tudi zbrani denar je bil zagotovo dobrodošel. 
 
Pohvaljena je bila sprejemna prireditev za učence 1. razredov, ki je bila odlično izvedena na 
prvi šolski dan. Prav tako velja pohvala razredničarkam in vzgojiteljicam 1. razredov, ki so se 
izdatno potrudile, da je bila za otroke in njihove starše vključitev v šolo v teh občutljivih prvih 
dneh lažja. Pohvala pa tudi vsem ostalim delavcem, ki spremljajo otroke 1. razredov, za topel 
in materinski odnos do 6-letnikov. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:00 uri. 
 
 

Zapisnik zapisala:       Predsednik Sveta staršev: 
 
Vesna Mirt        Aleš Volčanšek 
 


