Javni vzgojno–izobraževalni zavod

Osnovna šola Dobrna
Dobrna 1, 3204 Dobrna

Tel.: 03 780 11 50; Fax.: 03 780 11 59
E.mail: os.dobrna@guest.arnes.si
http://www.os-dobrna.si

Evid. št.: 900-1/2018-7
SVET STARŠEV
OSNUTEK ZAPISNIKA
1. redne seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna dne, 25. 9. 2018, ob 17. uri v zbornici šole.

Prisotni so bili: Ivana Pajenk, Tjaša Ovčar, Žiga Jeseničnik, Andreja Krivec, Melita Čeh, Melita Vrečko, Ana
Krivec, Špela Štravs Trplan, Lidija Rošer, Barbara Štimulak, Urška Jelen
Originalna tabela prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Ostali prisotni so bili: Marko Šteger, v. d. ravnatelja, Ksenija Ulaga, pomočnica ravnatelja za vrtec, Marko
Deu, predstavnik sveta zavoda ter Klavdija Dovečer, zapisnikarica.
G. Šteger je pozdravil navzoče, se zahvalil za udeležbo, ugotovil sklepčnost in predstavil dnevni red:

1. Konstituiranje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, izvolitev predsednika/ce in
namestnika/ce
2. Potrditev zapisnika zadnje seje
3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje
4. Poročilo o delu JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2017/2018
5. Letni delovni načrt JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2018/2019
6. Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada
7. Pobude, vprašanja, razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno, z 11 glasovi sprejet.

K točki 1: Konstituiranje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, izvolitev predsednika/ce in namestnika/ce
g. Šteger je pojasnil, da je potrebno izvoliti novega predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika.
Člani se morajo tudi odločiti ali bo glasovanje za predsednika/co in namestnika/co javno ali tajno.
Prisotni predstavniki staršev se soglasno odločili za javno glasovanje in za predsednika Sveta staršev
predlagali g. Gorazda Špegla, za namestnico pa go. Tjašo Ovčar.
Ga. Tjaša Ovčar je kandidaturo za namestnico predsednika Sveta staršev sprejela in prisotni so jo soglasno
potrdili. G. Špegel je bil odsoten zato so se člani dogovorili, da se glasovanje za njegovo potrditev izpelje na
korespondenčni seji. G. Špegel je kasneje po telefonu podal privolitev h kandidaturi.

Vodenje seje je prevzela ga. Tjaša Ovčar, namestnica predsednika Sveta zavoda.
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K točki 2: Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna.
Ga. Urška Jelen je pripomnila, da je potrebno k točki 7/3 dodati: »…ravnatelj bo do naslednje seje
podal stroškovnik in pojasnil porabo denarja zbranega za likovni material v letu 2017/2018«.
Pod točko 7/2 je potrebno popraviti napačen priimek - Lojen in zapisati pravilnega – Jelen.
Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je z 11 glasovi ZA sprejel:
SKLEP 1RS/2: Svet staršev je na 1. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 25. 9. 2018 potrdil
zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna.

K točki 3: Pregled realizacije sklepov zadnje seje

Likovni material 2017/2018 – g. Šteger je podal pojasnilo o porabi denarja za likovni material v šolskem letu
2017/2018. Ker je bilo porabljeno manj kot pa je bilo zbrano, ravnatelj predlaga znižanje prispevka :
-

1 do 5 razred = 13,50 eur

-

6 do 9 razred = 15,00 eur

G. Šteger je predstavil stroškovnik likovnega materiala, ki ga posamezni učenec potrebuje v šolskem letu in
pojasnil, da se učitelji in likovni mentorji trudijo izbrati najboljši material po ugodnih cenah, da je tovrstni način
nabave likovnih pripomočkov najbolj racionalen, saj staršev ne obremenjujemo z iskanjem ustreznih artiklov,
učenci pa imajo tako vsi enake pogoje za delo. Predlog znižanja cen likovnega materiala, bo g. Šteger
prestavil tudi Svetu zavoda.
Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je z 11 glasovi ZA sprejel:
SKLEP 1RS/3: Svet staršev je na 1. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 25. 9. 2018 potrdil
predlog znižanja cen likovnega materiala.
Plavalni tečaj v Velenju – na željo staršev je ravnatelj pridobil ponudbe in v Velenju so za izvedbo ponudili
precej nižjo ceno, kot smo jo plačevali v Celju, zato se bodo plavalni tečaj v letošnjem šolskem letu izvajali v
Velenju. Ker je število učencev v primerjavi z lanskim letom večje, bo dražji tudi prevoz, kar pomeni, da se
cena plavalnega tečaja ne bo znižala toliko kot bi mogoče pričakovali. Po izvedenih tečajih bo potrebno
izvedbo oceniti, primerjati z izvedbo Celjskega
SKLEP 1RS/3-1: Svet staršev je na 1. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 25. 9. 2018 potrdil
izvedbo plavalnega tečaja v Velenju.

K točki 4: Poročilo o delu JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2017/2018
Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2017/2018 je predstavila ga. Ksenija Ulaga (v prilogi).
Razprave o poročilu ni bilo.
Poročilo o delu šole v šolskem letu 2017/2018 je predstavil g. Šteger (v prilogi).
Razprave o poročilu ni bilo.
Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je z 11 glasovi ZA sprejel:
SKLEP 1RS/4-1: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je na 1. redni seji, 25. 9 2018 sprejel Poročilo o
delu JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2017/2018.
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K točki 5: Letni delovni načrt JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2018/2019
Letni delovni načrt za vrtec je predstavila ga. Ksenja Ulaga (v prilogi).
Letni delovni načrt za vrtec je predstavil v. d. ravnatelja, g. Marko Šteger (v prilogi).
Razprave o Letnem delovnem načrtu ni bilo.
Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je z 11 glasovi ZA sprejel:
SKLEP 1RS/5: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna se je na 1. redni seji, 25. 9 2018 sprejel Letni
delovni načrt JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2018/2019
SKLEP 1RS/5-1: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna se je na 1. redni seji, 25. 9 2018 sprejel
nadstandardni program storitev za šolsko leto 2018/2019.

K točki 6: Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada
V. d. ravnatelja, g. Šteger pove, da so za člane upravnega odpora šolskega sklada predlagani naslednji
predstavniki šole in vrtca: Martina Jovan, Mojca Krajšek, Nevenka Krajnc Tratnik.
Ker na tokratni seji, zaradi odsotnosti g. Špegla niso mogli izbrati predsednika, bodo tudi člane za v upravni
odbor šolskega sklada izvolili na korespondenčni seji.
Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je z 11 glasovi ZA sprejel:
SKLEP 1RS/6: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna se je na 1. redni seji, 25. 9 2018 sprejel sklep, da se
člane upravnega odbora šolskega sklada izvoli na korespondenčni seji.
K točki 7: Pobude, vprašanja, razno.
ga. Ivana Pajenk predlaga, da bi v vrtcu pri otrocih prvega starostnega obdobja uvedli več vmesnih
obrokov – malic (sadje) in predlaga več zelenjavnih obrokov ter postavi vprašanje o možnosti
vegetarijanske prehrane za otroke v vrtcu.
Ga. Ulaga pojasni, da je imajo vsi otroci malico po spanju in da tudi časovno ni izvedljivo, da bi otroci
malicali še v vmesnem času, saj bi se potem večino časa preživetega v vrtcu samo prehranjevali.
Smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje narekujejo obrok vsake tri ure. En dan v tednu je
brezmesni, posebnega vegetarijanskega menija pa v vrtcu ni moč ponuditi, saj ni v skladu s
smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot javni zavod smo dolžni upoštevati smernice
zdravega prehranjevanja v vzg.-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), katerih
izhodišče so Referenčne vrednosti za vnos hranil Ministrstva za zdravje in Praktikum jedilnikov
zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, Zavod RS za
šolstvo), splošna sodobna načela in spoznanja stroke, ki veljajo za zdravo prehrano, ter posebnosti
vrtčevskega okolja. Posebne diete pripravljamo za otroke z zdravniškim potrdilom.
Članica sveta staršev je pozdravila spremembo lokacije plavalnega tečaja in opozorila, da je Velenju
sicer manjši bazen, da pa so izkušnje staršev drugih šol dobre. Pohvalila je izvedbo tečaja v Celju.
V. d. ravnatelja g. Šteger je povedal, da so bili z izvedbo tečaja v Celju vsa leta zelo zadovoljni, da pa
je prav, da poskusijo še drugje in da je po zagotovitvah o strokovnosti izvedbe in primernosti lokacije,
tokratni odločitvi botrovala predvsem nižja cena. Po koncu tečaja bodo izvedbo ocenili, po primerjavi s
prejšnjimi leti pa določili lokacijo plavalnega tečaja za šolsko leto 2019/2020.
V. d. ravnatelja g. Šteger je povedal, da je bilo po e-pošti poslanih več vprašanj v zvezi s prevozi. S
prevozniki je že govoril o očitkih, da se v kombiju pelje več otrok kot je dovoljeno in da nekateri niso
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privezani z varnostnimi pasovi ter jih opozoril na to. Zagotovili so mu, da se je to zgodilo samo čisto na
začetku šolskega leta in da se to ne bo več dogajalo. G. Šteger govoril tudi s policisti in jih pozval, naj
občasno opravijo nadzor in preverijo upoštevanje pravil pri šolskih prevozih.
Člane je zanimalo ali je možno, da g Štimulak prilagodi urnik voženj, saj nekateri otroci zaradi prevoza
vstajajo zelo zgodaj.
G. Šteger odgovarja, da so termini dogovorjeni in je pomembno, da so vsi otroci v šoli do 8.15. Glede
na geografsko razvejanost in število kombijev je težko časovno uskladiti vse lokacije. Starši so
pograjali tudi odnos šoferjev do otrok, saj razen enega nihče ne pozdravi, ko otroci vstopajo na kombi.
Članico zanima, ali je možno, da se otroci iz Lemberga v šolo vozijo z rednim avtobusom, saj bi bilo to
časovno primernejša rešitev.
g. Šteger se bo o možnosti subvencioniranja vozovnice pozanimal na pristojni občini Vojnik.
Starši so opozorili, da se je že zgodilo, da je kombi odpeljal pred dogovorjeno uro.
G. Šteger je zagotovil da bo zadevo preveril in opozoril, da je to nesprejemljivo.
Starše je zanimalo, kaj naj stori otrok, če popoldne zamudi kombi. Dogaja se namreč, da otroci potem
daljši čas stojijo pred šolo in čakajo.
G. Šteger pojasni, da se to dogaja in da otroci vedo, da lahko pridejo v tajništvo in od tam pokličejo
starše ter potem v počakajo v šoli. Prav tako lahko starš po telefonu sporoči da zamuja v tajništvo do
15.00, po 15.00 uri pa na telefon OPB.
Starši predlagajo, da plesnih vaj za valeto ne bi izvajali zunanji izvajalci ampak bi jih lahko naučila
plesati pri RAP – učiteljica športne vzgoje.
G. Šteger meni, da je prav, da so valete nekaj posebnega in da lahko všečni plesni program kreira
strokovno usposobljen kader.
Že večkrat se je pojavilo vprašanje glede prinašanja hrane v šolo (devetošolci gredo včasih pred
poukom v trgovino). G. Šteger poudari, da vnos hrane v šolo ni dovoljen predvsem zaradi alergikov, ki
so lahko odreagirajo že ob samem dotiku s hrano. Na šolskem hodniku in v kuhinji je ves na voljo
sadje, v kuhinji pa tudi kruh. Otroci nikakor niso lačni. Če posebej želijo, pa lahko imajo otroci s seboj
vodo.
Nekaj negodovanja je bilo tudi, ker nekaj otrok zaradi pouka ne more obiskovati RAPa – 3.r ima eno
uro vmes prosto in tisti, ki nimajo kosila bi morali čakati.
g. Šteger odgovarja, da lahko ti otroci počakajo v OPB, da lahko ta čas pojedo sadje kot malico. Žal je
RAP vezan na urnike vseh v šoli in ur izvajanja individualno ne morejo prilagajati.
Namestnica predsednika Sveta staršev se članom zahvali za udeležbo in sodelovanje.
Seja je bila končana ob 18.50.

Dobrna, 25. 9. 2018

Zapisala:
Klavdija Dovečer

Predsednik sveta staršev:
Gorazd Špegel
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