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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, 23. 02. 2015 E-mail: o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si 

 

 

ZAPISNIK 
 

5. seje Sveta staršev, ki je potekala v četrtek, 23. 02. 2015, 
s pričetkom ob 18:00 v zbornici šole 

 
Prisotni člani: Blaznik Maja 1.a, Levičar Neža 1.b, Martina Fink Dimec (nam.) 1.c, Šribar Katja 
1.č, Ficko Teja 2.a, Mavrič Klenovšek Valentina 2.b, Volčanšek Aleš 3.a, Gelb Toth Tjaša 3.b, 
Žagar Tomaž 4.a, Jakša Sebastjan 4.b, Sotler Nataša 4.c, Zajc Stanka 5.b, Vrisk Marija 5.c, 
Pohle Tomaž (nam.) 6.a, Cvetkovič Mateja 6.b, Šoba Matjaž 6.c, Sokolovič Igor 7.c, Glas 
Sabina 8.a, Grmšek Irena (nam.) 8.b, Močnik Nataša 8.c, Kuselj Jani 9.b 
 
Opravičili odsotnost : Mirt Vesna 2.c, Špiler Ana 3.c, Bubnjič Špela 3.č, Jankovič Zoran 5.a, 
Rožman Katja 7.a, Voglar Vesna 7.b, Učanjšek Ivan 8.č, Sotošek Darja 9.a, Pirc Švajger Urška 
9.c 
  
Odsotni:  / 
 
 
Prisotni predstavniki šole: Antonija Glas Smodič – ravnateljica, Valentina Gerjevič – 
pomočnica ravnateljice, Urška Breznikar – predsednica Sveta šole 
 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Obravnava in sprejem osnutka zapisnika 4. seje Sveta staršev 
2. Poročilo s Sveta šole 
3. Vprašanja, pobude in predlogi 
4. Razno 

 
 

K 1. točki: 
 

Obravnava osnutka zapisnika 4. seje Sveta staršev. Pripomb in dopolnitev ni bilo, zato je bil 
zapisnik soglasno potrjen. 
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K 2. točki: 
 
Ga. Urška Breznikar je podala poročilo s seje Sveta šole, ki je potekala 29.9.2014. Na seji je 
bilo sprejeto poročilo o realizaciji LDN 2013/2014, prav tako je bilo govora o izvajanju LDN 
2014/2015. Osrednja tema seje Sveta šole je bila energetska sanacija šole. Velik poudarek je 
bil na zagotovitvi varnosti otrok, poplačana je bila odškodnina zaradi nastale škode ob 
izvajanju del pri energetski sanaciji. 
 
Na naslednji seji Sveta šole bo na dnevnem redu obravnava/sprejem letnega poročila ter 
finančnega in kadrovskega načrta. V pripravi je tudi nov razpis za delovno mesto ravnatelja 
javnega zavoda. 
 
K 3. točki: 
 

 Postavljeno je bilo vprašanje, koliko je bilo prihodka iz naslova dobrodelne prireditve. 
Odgovor:  Na dobrodelni predstavi je bilo zbrano 6.738 EUR, od tega je bilo za 1.600 
EUR donacij posameznikov in podjetij. Prihodek se bo delil tako kot v preteklih letih 
(za socialno šibke, nadarjene, za udeležbe na predstavah, tabore, abonmajske 
karte…). Prav tako se bo iz tega naslova povečalo število ur športnega pedagoga na 
10 ur/teden v šolskem letu 2014/2015 ter na 14 ur/teden v šolskem letu 2015/2016. 

 

 Ga. Teja Ficko vpraša, kako je z vzpostavitvijo portala E-asistent? Ravnateljica ga. Glas 
Smodičeva je odgovorila, da so že začeli z uporabo E-redovalnice in E-dnevnika ter so 
predvidevali, da bo uporaba portala E-asistent za starše mogoča že v drugi polovici 
šolskega leta, vendar je spletni program še v razvoju, določeni aspekti pa še niso 
dorečeni. Tako so se pedagoški delavci v sodelovanju s predstavniki podjetja, ki 
razvija program, odločili, da bodo začeli z uporabo E-asistenta za starše v šolskem letu 
2015/2016. 

 

 Izpostavljen je bil problem, da je bilo na tekmovanju iz astronomije zagotovljenih 
premalo astronomskih kart (4 karte za 20 otrok). Na šoli s tem niso bili seznanjeni in 
bodo preverili. Je pa g. Jakša pojasnil, da bo v prihodnje na razpolago dovolj kart. 

 

 Ga. Gelbova je postavila vprašanje, kdaj bo ureditev dvorišča oz. okolice šole 
končana? Ravnateljica pojasni, da so bila vsa načrtovana dela v mesecu januarju 
opravljena. Prav tako je bila poravnana vsa škoda, narejena tekom energetske 
sanacije. Z asfaltiranjem in betoniranjem se bo pričelo, ko začnejo z delom asfaltne 
baze. Do 15.3.2015 bo pripravljen razpis za sanacijo osrednjega dela šole (kuhinja, 
jedilnica, mala telovadnica, knjižnica, računalniška soba, pisarne) in nižje stopnje. 
Prenova naj bi potekala v času poletnih počitnic, dela pa bodo končana predvidoma 
do 1.9 oz. najpozneje do sredine septembra. V naslednjem letu je v načrtu prenova 
višje stopnje in bazena; slednji je zaenkrat pod vprašajem. 

 

 Postavi se vprašanje, kako je z jutranjim varstvom za 2. in 3. razrede. Ravnateljica 
pojasni, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport financira učitelje samo za 
jutranje varstvo in podaljšano bivanje za 1. razrede. Na naši šoli je zagotovljeno 
varstvo za 1. in 2. razrede, poleg tega je bil na občinskem svetu podan predlog, da bi 
Občina Krško sofinancirala jutranje varstvo še za 3. razrede. Kljub temu, da zakon 
dovoljuje podaljšano bivanje od 1. do 5. razreda, pa je zaradi sistematizacije delovnih 
mest (krčenja števila zaposlenih) to neizvedljivo. Šola skuša zagotoviti varstvo otrok z 
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vključevanjem otrok v različne krožke, projekt »Zdrav življenjski slog«, itd. Da se lahko 
zagotovi varstvo za 1. in 2. razrede, se je izvajanje podaljšanega bivanja skrajšalo za 
pol ure (iz 16:30 na 16:00). 
Svet staršev je zato podal pobudo, da šola na občinski svet ponovno posreduje 
predlog o sofinanciranju jutranjega varstva in podaljšanega bivanja za naslednje 
šolsko leto. 
 

 G. Šoba vpraša, kako je s subvencioniranjem šole v naravi za 6. razrede. Odgovor: 
Občina Krško financira šolo v naravi za 5. razrede, za 6. razrede pa šolo v naravi 
sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Občina Krško. 
Zaenkrat ne Občina Krško ne šola nista bili obveščeni o spremembah oziroma ukinitvi 
financiranja.  
 

K 4. točki: 
 

 Ga. Šribarjeva je vprašala, ali se bodo v učbeniškem skladu zagotovili atlasi za 7. 
razrede? Odgovor: Atlasi bodo zagotovljeni. Učbeniki bodo ostali ti, ki so že v 
učbeniškem skladu. Ker ni več ponatisov, si bo šola učbenike, ki jih na naši šoli 
primanjkuje, izposodila na drugih šolah. 

 
 
Sejo smo zaključili ob 19:15 uri. 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:        Predsednik Sveta staršev: 
 
Martina Fink Dimec                                                             Aleš Volčanšek 
 
 
 
 
 


