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SVET STARŠEV
Evidenčna številka: 900-1/2019-12

ZAPISNIK
3. redne seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna dne, 17. 6. 2019, ob 17. uri v zbornici šole.
Prisotni so bili: Drago Karl Ocvirk, Tjaša Ovčar, Sebastjan Lončar,Melita Čeh, Melita Vrečko,
Gorazd Špegel, Tina Špegel, Ana Krivec, Bojana Čretnik, Lidija Rošer, Maja Mešl Štravs, Urška
Jelen, Monika Lojen
Originalna tabela prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Ostali prisotni so bili: Marko Šteger, ravnatelj, Ksenija Ulaga, pomočnica ravnatelja za vrtec in
Klavdija Dovečer, zapisnikarica.
G. Špegel je pozdravil navzoče, se zahvalil za udeležbo, ugotovil sklepčnost in predstavil dnevni
red:
1. Potrditev zapisnika 2.seje SVETA STARŠEV v šol.letu 2019/2020 (objavljen na spletni
strani OŠ Dobrna)
2. Pregled realizacije prejšnje seje
3. Poročilo o delu OŠ Dobrna v drugi polovici š.l. 2018/2019
4. Poročilo o delu Vrtca Dobrna v drugi polovici š.l. 2018/2019
5. Razprava po poročilih
6. Potrditev izbora in cen delovnih zvezkov ter drugih gradiv za šolsko leto 2019/2020
7. Predlog in izvolitev treh predstavnikov staršev v Svet zavoda JVIZ OŠ Dobrna
8. Pobude in vprašanja
9. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno, s 13 glasovi sprejet.

K točki 1: 1. Potrditev zapisnika 2.seje SVETA STARŠEV v šol. letu 2018/2019 (objavljen na
spletni strani OŠ Dobrna)
Predlog zapisnika je bil objavljen na spletni strani. Člani Sveta staršev so ga prebrali in se z
zabeleženim strinjajo.
Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 13 glasovi ZA sprejel:
SKLEP 3RS/1: Svet staršev je na 3. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 17. 6. 2019
potrdil zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna.
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K točki 2: Pregled realizacije prejšnje seje
PREVOZI:
-

sestanek predstavnika Občine, prevoznika in staršev je bil realiziran in omenjene
nevšečnosti v zvezi z varnostjo so se rešile. Otroci ne poročajo o nikakršnih težavah.
Predstavnica 6. razreda predlaga, da bi v začetku šolskega leta staršem poslali dopis oz.
navodila z izjavo v zvezi s prevozi, ki bi ga starši podpisali, da če otrok navodil ne upošteva,
ga lahko šofer pusti na postaji.

-

Starše zanima ali bodo vzpostavljene kakšne nove linije; ravnatelj odgovarja, da zaenkart
novih linij ne bo

-

ravnatelj še pove, da so subvencije vozovnic za relacijo Lemberg odobrene in da kombi na
tej postaji ne bo pobiral otrok

PARKIRANJE PRI VRTCU:
-

je urejeno.

PROBLEMATIKA PROSTOROV NA ŠOLI:
-

ravnatelj je na Seji občinskega sveta predstavil problematiko. Ustanovitelj bo za začasno
rešitev (preureditev dveh kabinetov v učilnice) zagotovil sredstva, trajne rešitve pa zaenkrat
nimajo v načrtu. Pove, da bo vztrajal in ponovno apeliral na Občino, saj je celovita,
dolgoročna rešitev nujna. Omeni tudi, da je resnično škoda, da na sejo Občinskega sveta ni
bilo nobenega predstavnika staršev, saj bi skupaj lažje podprli argumente in osvetlili
resnost problema. G. Špegel se strinja, da je to vsekakor opomnik za starše, da se v
prihodnje udeležujejo razprav oz. občinskih sej in s tem morebiti pripomorejo k hitrejši in
ustreznejši rešitvi problema. Ga. Lojen poudari, da preureditev kabinetov ni ustrezna rešitev
in da je nezainteresiranost občine glede zagotavljanja pogojev za delo na šoli zaskrbljujoča
in nedopustna. Ga. Rošer še poudari, da je žalostno, da se o isti problematiki pogovarjajo
že 6 let, da so prostori dosti premajhni za pouk.

HRUP V JEDILNICI:
-

po pogovorih z učiteljico in učenci se je stanje izboljšalo

PRIDOBIVANJE SREDSTEV PREKO RAZPISOV, PROJEKTOV:
-

predstavnica sveta staršev bo za razpise, projekte … poslala povezave in je na voljo za
vprašanja in pomoč

K točki 3: Poročilo o delu JVIZ OŠ Dobrna v drugi polovici šolskega leta 2018/2019
Poročilo o delu šole v drugi polovici šolskega leta 2018/2019 je predstavil g. Šteger (v
prilogi).

K točki 4: Poročilo o delu JVIZ Vrtec Dobrna v drugi polovici šolskega leta 2018/2019
Poročilo o delu vrtca v drugi polovici šolskega leta 2018/2019 je predstavila ga. Ksenija
Ulaga (v prilogi).
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Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 13 glasovi ZA sprejel:
SKLEP 3RS/3-4: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je na 3. redni seji, 17. 6. 2019 sprejel
Poročilo o delu JVIZ OŠ Dobrna v drugi polovici šolskega leta 2018/2019

K točki 5: Razprava o poročilih
-

Razprave o poročilih ni bilo

K točki 6: Potrditev izbora in cen delovnih zvezkov ter drugih gradiv
2019/2020

za šolsko leto

Ravnatelj predstavi seznam učbenikov za šolsko leto 2019/2020.
-

predstavnico staršev zanima ali je škatla za neobvezni izbirni predmet tehnike nujna –
strošek 18,00 se ji zdi visok in opozori, da bi moral biti strošek materiala naveden na
obvestilu o izbirnem predmetu – starši namreč niso bili v naprej seznanjeni s stroškom

-

ga. Lojen doda, da so v škatli ostanki materialov in se sprašuje, če ne bi bilo bolj
ekonomično, da bi material nabavili posamično oz. da bi šola poiskala in nabavila materiale
pri različnih dobaviteljih. Predlaga, da bi starši prinesli materiale v šolo ali pa zbrali denar in
sami nabavili material

-

Ravnatelj razloži, da je določene materiale težko dobiti, nekatere v tako majhnih količinah
celo nemogoče nabaviti. Za nemoteno delo je nujno, da imajo otroci enake kose materialov,
zato meni, da je škatla najbolj optimalna rešitev. Za naslednje šolsko leto ostane kot je bilo
predlagano, za v prihodnje pa bo učiteljica preučila druge možnosti.

SKLEP 3RS/6: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je na 3. redni seji, 17. 6. 2019 potrdil izbor
in cene delovnih zvezkov ter drugih gradiv za šolsko leto 2019/2020
K točki 6: Predlog in izvolitev treh predstavnikov staršev v Svet zavoda JVIZ OŠ Dobrna
G. Špegel predstavi postopek predloga in izvolitve predstavnika Sveta staršev v Svetu zavoda
JVIZ OŠ Dobrna in najprej vpraša predstavnike staršev, če naj postopek predlaganja
predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda JVIZ OŠ Dobrna izvedejo tajno ali javno.
SKLEP 3RS/7: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je na 3. redni seji, 17. 6. 2019 odloči, da se
predlog kandidatov Sveta staršev za Svet zavoda JVIZ OŠ Dobrna izvede javno.
G. Špegel predstavi funkcijo predstavnika Sveta staršev v Svetu zavoda JVIZ OŠ Dobrna in
pozove člane naj podajo svoje predloge.
Predlogi:
1. Tjaša Ovčar
Ga. Tjaša Ovčar poda ustno privolitev h kandidaturi.
2. Maja Mešl Štravs
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Ga. Maja Mešl Štravs poda ustno privolitev h kandidaturi.
3. Marko Deu
G. Marko Deu po elektronski pošti poda pisno privolitev h kandidaturi (e-pošta g. Gorazdu
Špeglu)
SKLEP 3RS/7/1: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je na 3. redni seji, 17. 6. 2019 potrdil
predlagane kandidate za predstavnike Sveta staršev v Svet zavoda JVIZ OŠ Dobrna:
1. Tjaša Ovčar
2. Maja Mešl Štravs
3. Marko Deu
K točki 8. in 9. točki: Pobude, vprašanja, razno
-

ga. Čeh pohvali plesni dan in predlaga, da tovrstna aktivnost ob kulturnem dnevu, kot tudi
prireditev, ki sledi, postane vsakoletna praksa. Tudi ostali predstavniki staršev potrdijo, da
so se učenci na plesnem dnevu imeli krasno, starši pa so ob predstavitvi plesov zelo
uživali. Ravnatelj pojasni, da z aktivnostmi ob kulturnem prazniku kolobarijo (eno leto ples,
drugo leto prireditev). Predstavnica staršev omeni, da so že na eni od prejšnjih sej že
govorili o primernosti programa (posebej povezovalca programa) za mlajše otroke in naj
bodo mentorji pri pripravi programa na to posebej pozorni.

-

ga. Krivec pove, da je na hodnikih dosti bolj mirno in pohvali ukrepe. Ravnatelj pove, da so
se malo bolj posvetili tej problematiki in z nekaj preprostimi ukrepi (ristanc na tleh
hodnika…) dosegli želene rezultate.

-

ga. Špegel pohvali učiteljico 3.a razred, go Uršo Žužek, za prizadevno delo z otroki, ki so
motivirani in dobrovoljni in radi hodijo k pouku. g. Špegel doda, da je zelo zadovoljen, da
lahko z go. Žužek izvaja projekt 3-6-9

-

ga. Čretnik izreka pohvalo učiteljici 4. razreda, ge. Ireni Delčnjak Smrečnik za učinkovit ter
učencem in staršem prijazen način dela. Še posebej se ji zahvaljuje za čudovit, čustven
roditeljski sestanek.

-

ga. Vrečko izreka zahvalo ge. Nevenki Debelak, za predanost in skrbnost pri delu z
najmlajšimi.

-

predstavnica vrtca pohvali go. Moniko Kumer in go. Silvijo Fijavž za predano delo z otroki in
izrazi upanje, da bosta ostali v vrtcu Dobrna.

-

ga. Jelen pove, da se je v tem šolskem letu včasih zgodilo, da učenci 8. razreda niso mogli
na prvi kombi in so morali čakati v šoli na drugi prevoz. Izrazi željo, da se to uredi.

-

ga. Jelen pohvali učinkovitost in ažurnost tajništva. Opozori, da so jedilniki na spletno stran
včasih objavljeni precej pozno, zato naj bo administrator spletne strani na to pozoren.

-

predstavniki staršem podajo pobudo za ustanovitev DRAMSKEGA KROŽKA. Ravnatelj
pove, da preučujejo možnosti in se dogovarjajo z morebitnimi mentorji.

-

predstavniki staršem podajo pobudo za LEGO MANIJO. Ravnatelj pove, da je za tovrstno
dejavnost potrebno k sodelovanju povabiti zunanjega izvajalca in da bi bilo to potemtakem
plačljivo, torej bi spadalo k nadstandardnim storitvam.
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-

predstavniki staršem podajo pobudo za izvajanje JOGE v šoli. Ga. Čeh pove, da je
izvajalka tečajev pripravljena v šoli za učence izvajati jogo brezplačno. Starši predlagajo, da
bi se določene vaje joge izvajale tudi med poukom, kot dodatna sprostitvena tehnika. G.
Ocvirk izrazi dvom glede uvajanja tovrstnega načina sproščanja in vadbe v šolo. Velikokrat
pri jogi ne gre samo za telovadbo in dihalne vaje, pač pa za filozofijo, ki ni domača našemu
načinu življenja. Že res, da so trenutno joga in predvsem razne novodobne izpeljanke joge
zelo »moderne«, vprašanje pa je, koliko so res primerne za naše otroke. Predlaga, da se
način vadbe in njeno apliciranje med otroke, najprej predstavi staršem, ki naj se potem
odločijo ali želijo, da se joga izvaja v šoli pred oz. med poukom.

-

ga. Lojen predlaga, da se v letu 2019/2020 še bolj posvetijo temi medvrstniških odnosov.
Predlaga motivacijske izreke na stenah šole, o čemer so govorili že na eni prejšnjih sej.
Pogreša tudi anketo o zadovoljstvu staršev in učencev s šolo.

-

ga. Lojen omeni tudi, da je zadrževanje učencev po zadnji uri moteče za starše, ki pridejo
iskat otroke pred šolo, saj morajo v tem primeru čakati. Delo v razredu naj se organizira
tako, da s do zvonjenja opravi vse potrebno (tudi pospravljanje).

-

Predstavnike staršev zanima ali je pred in za šolo dovolj stojal za kolesa in ali je predvidena
dobava novih. Ravnatelj pove, da imamo po standardih določeno število stojal za kolesa in
da zaenkrat to zadošča ter ni potrebe po novih.

-

ga. Lojen omeni problematiko pretežkih šolskih torb. Ravnatelj pove, da imajo mlajši otroci
v šoli kotičke kamor pospravijo šolske učbenike in jim jih ni potrebno nositi domov. Trudijo
se tudi priskrbeti čim več učbenikov na klop, da otrokom ne bi bilo treba nositi učbenikov v
šolo. Eden o staršev omeni, da bi bila mogoče rešitev tudi elektronski učbeniki.

Predstavniki staršev se zahvalijo ravnatelju g. Marku Štegru in podravnateljici ge. Kseniji
Ulaga za še eno uspešno zaključeno šolsko leto. Zahvalijo se tudi g. Gorazdu Špeglu za
uspešno vodenje Sveta staršev.
Predsednik Sveta staršev se članom zahvali za udeležbo in sodelovanje.
Seja je bila končana ob 19.20.

Dobrna, 21. 6. 2019

Zapisala:
Klavdija Dovečer

Predsednik sveta staršev:
Gorazd Špegel
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