ZAPISNIK UPRAVNEGA ODBORA DUPŠ

Datum: 21. 10. 2016
Pričetek: 16.00
Konec: 18.00
Prostor: POŠ GOTOVLJE pri Žalcu
Prisotni: Katja Bolko, Ivica Šemrov, Jolanda Mohar, Simona Planinc, Nataša
Grošelj, Mojca Uranjek, Nuša Poljanec, Mihaela Kavčič, Marija Bezak, Alenka
B. Demšar.
Opravičeno odsotne: Marija Ribič, Metka Behek.

Dnevni red: 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega sestanka.
2. Podrobnejše načrtovanje 17. strokovnega posveta in občnega
zbora.
3. Organizacija gledališkega srečanja.
4. Finančno poročilo.
5. Aktualne informacije.
6. Razno.
Ad1) Predsednica društva Katja Bolko je vse zbrane prav lepo pozdravila. Sledilo
je ugotavljanje sklepčnosti. Bile smo sklepčne, zato je Bolkova nadaljevala s
sestankom. Prebrala je predlagani dnevni red in ga dala v razpravo. Prisotne na
predlagani dnevni red nismo imele pripomb, zato smo ga z dvigom rok soglasno
potrdile.
SKLEP: Predlagani dnevni red je soglasno potrjen.
Bolkova je nato prebrala zapisnik občnega zbora z dne 4. 7. 2016. Z dvigom rok
smo ga soglasno potrdile.
SKLEP: Zapisnik občnega zbora z dne 4. 7. 2016 je soglasno potrjen.
Ad2) Jolanda Mohar, organizatorka posveta, je povzela, da bo 17. strokovni
posvet in občni zbor DUPŠ potekal 21. in 22. aprila 2017 na POŠ Svibno. Tema
posveta je »Pestrost podeželja«. Moharjeva je povedala, da nameravajo prvi dan
organizirati okroglo mizo na temo podružničnih šol. Na dogodek bodo povabljeni
mediji, Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, politiki, predsednik
KS, župan, ravnatelji… Ivica Šemrov je podala predlog, da se spregovori tudi o
obstoju podružnic, o vedno večji papirologiji. Mojca Uranjek je predlagala, da se
vsem povabljenim prej pove o čem bo tekla beseda, da se pripravijo. Nataša
Grošelj je nanizala teme: šolstvo na Slovenskem, položaj učitelja v družbi,

prednosti in slabosti POŠ, lokalna skupnost in šolstvo. Prisotne so se na pobudo
Moharjeve dogovorile, da se vsaka temeljito pripravi na eno temo: Katja Bolko –
prednosti in slabosti POŠ, Ivica Šemrov – položaj učitelja v družbi, Nataša Grošelj
– šolstvo na Slovenskem in Marija Ribič – lokalna skupnost in šolstvo.
SKLEP: Okroglo mizo vodijo: Katja Bolko – prednosti in slabosti POŠ, Ivica
Šemrov – položaj učitelja v družbi, Nataša Grošelj – šolstvo na Slovenskem
in Marija Ribič – lokalna skupnost in šolstvo.
Namen okrogle mize je predvsem ozaveščanje širše javnosti. Časovno bo trajala
1,5 h. Ivica Šemrov je predlagala, da se skupina prej še sestane, s čemer so se vse
strinjale. Moharjeva je povedala, da bo povabila novinarje s Celja, Posavja in
Zasavja. Grošljeva jo je spomnila tudi na dva spletna časopisa. Jolanda Mohar je
predlagala, da bo predstavitev prispevkov pred kosilom. Vsak bo imel 3 minute
časa. Kosilo bo pri Ježu. Popoldan pa sledijo delavnice: gledališče na Magovniku,
čutna pot in etnološka zbirka (domača obrt). Večerja bo v šoli. Sledila bo igra
gledališke skupine Smreka. V soboto bo podelitev priznanj, v Svibnem še ena
uprizoritev gledališke skupine Smreka, sprehod po vinski poti, kosilo in občni
zbor pa bo na splavu.
SKLEP: Okviren potek posveta je soglasno potrjen.
Ad3) Gledališko srečanje bo še naprej na treh lokacijah. Letošnjo organizacijo
prevzame POŠ Ribno, Nuša Poljanec.
SKLEP: Celotno organizacijo gledališkega srečanja 2017 prevzame Nuša
Poljanec.
Ad4) Mira Kramarič se je opravičila, zato bo finančno stanje podano na
naslednjem sestanku.
SKLEP: Finančno poročilo DUPŠ bo podano na naslednjem sestanku UO
DUPŠ.
Ad5) Nekaj aktualnih informacij je podala Mojca Uranjek: ankete o vrednotenju
dela razrednika, 3. novembra po protestni shod SVIZ.
Predsednica društva Katja Bolko in Mojca Uranjek sta bili 28. 9. 2016 na Izredni
seji delovnih teles v Državnem zboru. Bolkova je povedala, kako je vse potekalo,
vse prisotne pa smo jima čestitale za uspešno predstavitev.
Ad6) Predsednica DUPŠ je predlagala, da se pred strokovnim posvetom in
občnim zborom UO DUPŠ še enkrat sestane. O lokaciji in datumu se bomo
naknadno dogovorile.

SKLEP: Pred strokovnim posvetom in občnim zborom se UO DUPŠ še
enkrat sestane.

Zapisnik zapisala tajnica društva:
Alenka Branc Demšar

Predsednica:
Katja Bolko

