Svet staršev
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Šolska ulica 1, 8270 Krško

Krško, 16. 10. 2014

Tel.: 07 49 11 300
Fax: 07 49 11 323
E-mail: o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si

ZAPISNIK
4. seje Sveta staršev, ki je potekala v četrtek, 25. 9. 2014,
s pričetkom ob 18:00 v zbornici šole
Prisotni člani: Blaznik Maja 1.a, Božič Lidija 1.c, Šribar Katja 1.č, Ficko Teja 2.a, Mavrič
Klenovšek Valentina 2.b, Mirt Vesna 2.c, Volčanšek Aleš 3.a, Gelb Toth Tjaša 3.b, Teja Pompe
(nam.) 3.c, Habinc Primož (nam.) 3.č, Martinčič Igor (nam.) 4.b, Sotler Nataša 4.c, Jankovič
Zoran 5.a, Zajc Stanka 5.b, Vrisk Marija 5.c, Krulc Špela 6.a, Cvetkovič Mateja 6.b, Šoba
Matjaž 6.c, Rožman Katja 7.a, Voglar Vesna 7.b, Sokolovič Igor 7.c, Glas Sabina 8.a, Požgaj
Gajšak Zlata 8.b, Učanjšek Ivan 8.č, Brcar Darja (nam.) 9.a, Kuselj Jani 9.b, Pirc Švajger Urška
9.c
Opravičili odsotnost : Levičar Neža 1.b, Žagar Tomaž 4.a, Močnik Nataša 8.c
Odsotni: /
Prisotni predstavniki šole: Antonija Glas Smodič – ravnateljica, Valentina Gerjevič –
pomočnica ravnateljice, Urška Breznikar – predsednica Sveta šole
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obravnava in sprejem osnutka zapisnika 3. seje Sveta staršev
Obrazložitev poteka energetske sanacije šole
Poročilo s Sveta šole
Poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2013/2014
Vprašanja, pobude in predlogi
Predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2014/2015
Razno

Gospod Učanjšek Ivan je predlagal, da se spremeni dnevni red, in sicer se doda točka:
Obrazložitev poteka energetske sanacije šole. Predlog je bil sprejet in točko smo uvrstili na
dnevni red pod zaporedno številko 2.
K 1. točki:
Obravnava osnutka zapisnika 3. seje: podana je bila opomba v zvezi z zapisom naziva pri
podpisu zapisnikarja. Ta napaka se bo popravila. Pri ostalih točkah pripomb ni bilo, zato je bil
zapisnik soglasno potrjen.
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K 2. točki:
Ravnateljica ga. Glas Smodič poda poročilo o poteku del pri energetski sanaciji šole. Člane
seznani, da je investitor tega projekta Občina Krško, ki je hkrati tudi glavni nadzornik pri sami
izvedbi del. V koordinatorski odbor pa je vključena tudi šola. Sestajajo se vsak teden na
koordinacijskih sestankih. Ravnateljica pove, da je izvajalec del Kolektor Koling zamujal 14
dni že s samim začetkom izvajanja del, en teden v mesecu avgustu pa niso delali nič. Skratka,
stvari že v samem začetku niso šle po planu, za kar pa sama šola ni kriva. Zapleti so se
nadaljevali pri sanaciji kurilnice, pri sanaciji strehe, pri izdelavi projekta za zalogovnik, imeli
so velike težave z vodo, pri menjavi ovoja kuhinje, šola je bila ob nenehnem deževnem
vremenu poplavljena na več mestih, ker izvajalec ni delal zaključnih del, poškodovali so dve
kupoli na novem delu šole…
Nato se razvije razprava v zvezi s potekom del, o samem nadzoru in varnosti otrok.
Sprejme se dogovor, da ta problem obravnava tudi Svet zavoda. Sestavi uradni dopis, v
katerem zapiše, da naj Občina Krško pridobi strokovno usposobljeno osebo, ki bo ves čas
izvajala nadzor nad potekom del pri energetski sanaciji šole. Če tega ne bo storila, se ji
postavi vprašanje o odgovornosti. Dopis se pošlje tudi izvajalcu del Kolektor Kolingu. Na ta
dopis se podpišejo vsi predstavniki Sveta staršev. Predsednik g. Aleš Volčanšek po elektronski
pošti obvesti vse predstavnike Sveta staršev, kdaj bo sestanek na Občini. Formira se skupina,
ki se bo tega sestanka udeležila.
Sklep 1: Nastala škoda in zamuda pri izvajanju energetske sanacije je do sedaj že zelo
velika. Nadaljnje nastajanje škode in zamujanje z izvedbo del je potrebno preprečiti s
poostrenim in učinkovitim nadzorom.
Sklep 2: Zahteva se sestanek z odgovornimi za izvedbo tega projekta na Občini Krško, da se
dogovorimo o nadaljnjem poteku del in nadzoru nad izvajanjem ter kakovosti izvajanja del.
Opomba:
Priloga k zapisniku: elektronska pošta predsednika Sveta staršev z dne 30.09.2014
predstavnikom Sveta staršev.
K 3. točki:
Ga. Urška Breznikar je podala poročilo s seje Sveta šole, ki je potekala 29.5.2014. Povedala
je, da je šola na Občino Krško naslovila pobudo Sveta staršev glede nevarne plazovite ceste
proti Zdolam. Občina je reagirala in obvestila pristojno ministrstvo, ker je cesta v upravljanju
države. Kar pa se tiče nevarnega prečkanja ceste na Sp. Libni, je šola zadevo uredila tako, da
šolarji vstopajo in izstopajo z avtobusa na avtobusni postaji v smeri proti Dolenji vasi, tako da
cesto prečkajo samo na prehodu za pešce.
K 4. točki:
Ravnateljica ga. Antonija Glas Smodič je podala poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina
Krško za šolsko leto 2013/2014. Letni delovni načrt je bil v celoti realiziran.
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K 5. točki:
G. Matjaž Šoba vpraša, ali so odpravljene težave s prevozi, ki so bile izpostavljene na
prejšnji seji Sveta staršev ter ali se lahko loči prevoz Sp. Stari Grad in Dolenja vas.
Pomočnica ravnateljice ga. Gerjevič mu odgovori, da bi morali ta problem nasloviti na
Občino Krško. Poudarila je, da je na šoli 300 vozačev in si na šoli želijo, da ti vozači
pridejo čim prej domov. Glede na podana dva termina, ki so ju poslali z Občine, so se
v šoli odločili za kasnejši termin, saj je večina vozačev iz višje stopnje.
Postavljeno je bilo vprašanje, kako poteka podaljšano bivanje po 16. uri. Ravnateljica
je pojasnila, da če se bo pokazal interes staršev za podaljšano bivanje po 16. uri, ga
bodo organizirali, vendar bo plačljivo. Na Občinski svet so podali predlog, da bi
Občina Krško financirala jutranje varstvo za drugi in tretji razred.
Ga. Cvetkovič Mateja je izpostavila problematiko glede zavijanja učbenikov ter podala
predlog, da bi se učbeniki zavili v šoli. Ravnateljica ga. Glas Smodičeva je odgovorila,
da je teh učbenikov enostavno preveliko, zato meni, naj to ostane naloga otrok in
staršev.
G. Ivan Učanjšek izpostavi, da v osmem razredu pri pouku slovenščine vsi učenci niso
prejeli beril. Ravnateljica zatrdi, da je beril zagotovo dovolj, da pa se bo kljub temu o
tem še pozanimala.
Ga. Katja Rožman in ga. Maja Blaznik postavita vprašanje, ali obstaja možnost za
pripravo obroka brezmesnega kosila. Ravnateljica odgovori, da je šola zavezana, da
kuha drugače samo za otroke, ki imajo zdravniško predpisano dieto. Cena kosil je tudi
za te otroke enaka kot za vse ostale, kljub temu da je dietna hrana dražja. Dokler
zakonsko ne bo določeno drugače, bo šola kuhala za vse enako, razen seveda za
dietnike.
Predstavnika 3.č razreda je zanimalo, ali so učitelji dobili navodila, kako se
prezračujejo razredi ter ali se tako prezračevanje tudi izvaja? Starši se namreč
pritožujejo, da je izredno veliko otrok bolnih. Odgovor: prezračevanje se izvaja
skladno z navodili.
Ravnateljica izpostavi podatek, da je na šoli 47 % otrok s subvencionirano prehrano.
Šola sodeluje z ZPM Krško, tako da vedo, kdaj in komu odobrijo botrstvo. Ta denar je
namenjen izključno za otroka in ga lahko starši uveljavljajo za obutev, oblačila, račun
za elektriko, vodo… Od Krajevne organizacije RK – levi breg je šola prejela 400 €. S
temi sredstvi je kupila delovne zvezke za otroke iz ogroženih družin.
Ravnateljica poda predlog, da bi učenci prvih in drugih razredov zaradi velike gneče v
jedilnici jedli kosilo v razredih. Svet staršev se s podanim predlogom strinja.
Pri regresirani prehrani je prišlo do veliko napak, saj so prispeli napačni podatki, zato
ravnateljica opozori, naj predstavniki Sveta staršev seznanijo starše, da bo v oktobru
prihajalo do poračunov, za kar se že vnaprej opravičuje.
G. Ivana Učanjška zanima, kako je z rednim plačevanjem položnic. Ravnateljica ga.
Glas Smodičeva pojasni, da so s plačevanjem zadovoljni. K temu so pripomogle
subvencije in pa botrstva.
Ga. Marija Vrisk izpostavi, da bi zaradi različnega socialnega statusa otrok otroci
položnice prejemali v kuvertah. Ga. Valentina Gerjevič odgovori, da učiteljice delijo
položnice zelo diskretno. Z otroki pa se je potrebno o tem pogovarjati. V primeru, da
pride do kakšnih neljubih situacij, jih rešujejo takoj.
Ali se bo izvajal projekt Gradimo osebnost, vpraša g. Ivan Učanjšek. Šola je v kontaktu
s koordinatorji in projekt se bo izvajal.
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G. Primoža Habinca zanima, ali se bodo tretji razredi mešali? Ga. Valentina Gerjevič
odgovori, da so oddelki oblikovani premišljeno, seveda pa skozi leta pride do selitev
otrok in s tem se sistem nekoliko poruši. Kljub temu pa se razredi ne bodo mešali.
Ga. Stanka Zajc poda predlog, da bi se na šoli izvajal pouk hrvaščine kot tujega jezika.
Ravnateljica zagotovi, da bodo s pridobitvijo strokovno usposobljenega kadra to tudi
izpeljali.
Ga. Urška Pirc Švajger postavi vprašanje, za kaj se bo porabil denar, pridobljen z akcijo
zbiranja starega papirja v devetih razredih? Odgovor: za valeto ali pa za kulturni dan.

K 6. točki:
Ravnateljica ga. Antonija Glas Smodič je podala predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za
šolsko leto 2014/2015. Svet je predlog potrdil.

K 7. točki:
Več predstavnikov Sveta staršev izpostavi, da naj bi šola starše hitreje obveščala o
kriznih situacijah, tako bi lahko starši pomagali, kjer bi seveda lahko.
G. Zoran Jankovič pohvali vse zaposlene za njihovo trdo delo v teh nemogočih
situacijah, predvsem pa da so uspeli izpeljati, da se je pouk začel s 1. septembrom.
Ob dnevu šole je potrebno poskrbeti za varnost zaradi pričakovanega velikega obiska
prireditve. Predlog je, da se najame varnostno službo ali pa se poprosi starše za
pomoč.

Sejo smo zaključili ob 19:50 uri.

Zapisnik zapisala:

Predsednik Sveta staršev:

Katja Šribar

Aleš Volčanšek

Priloga:
elektronska pošta predsednika Sveta staršev z dne 30.09.2014 predstavnikom Sveta staršev
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