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SVET STARŠEV   

 

PREDLOG ZAPISNIKA 

2. redne  seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna dne, 

11. 2. 2020 ob 17. uri v zbornici šole 
 

 

Prisotni so bili: Jasna Kričaj, Čretnik Boštjan, Verdel Maja, Lončar Sebastjan,  Novak Irena, Melita Čeh,  

Melita Vrečko, Špegel Gorazd, Špegel Tina, Lampret Mateja, Dečman Martina, Mešl Štravs Maja, Štimulak 

Barbara, Urška Jelen    

Originalna tabela prisotnosti je sestavni del zapisnika. 

Ostali prisotni so bili: Marko Šteger, ravnatelj in Klavdija Dovečer, zapisnikarica. 

 

G. Špegel je pozdravil navzoče, se zahvalil za udeležbo, ugotovil sklepčnost in predstavil dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 1.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 prvi polovici š.l. 2019/2020 

4. Poročilo o delu Vrtca Dobrna v prvi polovici š.l. 2019/2020 

5. Razprava po poročilih 

6. Pobude in vprašanja 

7. Razno 
 

Predlagani dnevni red je bil soglasno, s 14 glasovi sprejet. 

 

K točki 1: Potrditev zapisnika 1.seje SVETA STARŠEV v šol.letu 2019/2020 (objavljen na spletni 

strani OŠ Dobrna) 

 

Starši opozorijo na dve napaki (v.d. ravnatelja, namestnica predsednika). Tajnica bo napaki 
popravila. 
 

SKLEP 2RS/1: Svet staršev je na 2. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 11. 2. 2020 potrdil 

zapisnik   1. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna. 

 

 

K točki 2: Pregled realizacije sklepov prejšnje seje 

- 4. razred na kosilo pred RAP-om – urejeno 

- joga v šoli – ravnatelj je kontaktiral potencialno izvajalko, vendar ta še ni pripravila ponudbe 

Javni vzgojno–izobraževalni zavod 

Osnovna šola Dobrna 
Dobrna 1, 3204 Dobrna 

Tel.: 03  780 14 50; Fax.: 03 780 14 59 
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- Obravnava učencev s posebnimi potrebami – izvedli so se in se sproti izvajajo sestanki strokovnih 

skupin z namenom obravnave učencev s posebnimi potrebami. Sodelovanje s starši poteka 

nemoteno. 

 

K točki 3, 4 in 5: Poročilo o delu JVIZ OŠ Dobrna v prvi polovici šolskega leta 2019/2020 

 

Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2019/2020 je predstavil ravnatelj, g. Marko Šteger 

G. Jeseničnik v imenu rjave skupine pohvali delo vzgojiteljic v vrtcu (ga. Kos, ga. Šibanc)  – starši so z 

delom vseh zaposlenih zelo zadovoljni. 

 

Poročilo o delu šole v šolskem letu 2019/2020 je predstavil ravnatelj, g. Marko Šteger. 

 

G. Špegla zanima, kako so v šoli odreagirali na smrt g. Golouha; ravnatelj razloži, da so tako v šoli kot 

v vrtcu reagirali v skladu s pravili in dogovorom. Zaposlenim je bil na voljo seminar  Hospic-a na temo 

žalovanja. S starši rjave in bele skupine je bil na roditeljske sestanku opravljen razgovor.  

- ga. Čeh je pohvalila novoletni bazar. Dobro je bilo, da je bil bazar na hodniku, vendar pa je žal bila 

velika gneča, zato predlaga, da bi naslednjič bazar izvedli na obeh hodnikih. Pohvali in predlogu se 

pridružijo tudi ostali predstavniki staršev. 

- ga. Jelen pohvali izvedbo koncerta skupine BQL in pove, da bi si otroci želeli več podobnih dogodkov 

- predstavniki staršev pohvalijo delo šolske tajnice – je vedno prijazna, strokovna in ažurna. 

- predstavnica staršev 2.a pohvali učiteljico, go. Teo Zbičajnik 

- predstavnica staršev 3. razreda pohvalijo go Audič, da nekako obvladuje zahtevni razred, jih pa je 

malo zmotilo, da je otrokom rekla, da mogoče ne bo šla z njimi v 2. polletje 

- predstavnica 2.b pove, da je za njimi burno I. polletje (z roditeljskim sestankom so neke zadeve rešili) 

in da bi si želeli, da zaradi nasilnih posameznikov ni kaznovan cel razred, da bi učiteljica malo omilila 

svoj strogi pristop.  

 

Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 14 glasovi ZA sprejel: 

 

SKLEP 2RS/3-1: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna  je na 2. redni seji, 11. 2. 2020 sprejel Poročilo o 

delu JVIZ OŠ Dobrna v prvi polovici šolskega leta 2019/2020. 

 

 

K točki 5 in 6: Pobude, vprašanja, razno. 

- Zakaj je bil nekaterim staršem na položnicah zaračunan strošek šolskega tekmovanja? 

Ravnatelj pojasni, da je bilo na prejšnji seji Sveta staršev dogovorjeno, da se staršem zaračuna del 

stroškov za tekmovanja in da je Svet zavoda predlog na svoji seji sprejel cenik, v katerem je naveden 

strošek šolskega tekmovanja. Ga. Maja Mešl Štravs spomni, da so se na prejšnji seji pogovarjali o 

drugih možnostih pridobitve sredstev za tekmovanja (občina, razpisi, država, donatorji). G. Špegel 

meni, da otroci z udeležbami oz. uspehi na tekmovanjih širijo dober glas o šoli in da nikakor ni 

pravično, da so za svoje uspehe nekako finančno »kaznovani«. Ravnatelj razloži, da so plačljiva samo 

šolska tekmovanja in da tisti najuspešnejši, ki se uvrstijo na nadaljnja tekmovanja ne plačajo nič. 

Vsekakor se bodo pozanimali in poskusili poiskati druge možnosti oz. vire financiranja. 

 

- Prehitra vožnja voznika kombija (5.razred)? 

Ker ni konkretnih podatkov za katerega voznika gre, predstavnik staršev predlaga, da se takšni 
konkretni primeri rešujejo individualno pri ravnatelju. Ga. Mešl Štravs obenem pohvali hišnika/voznika 
g. Primoža Švent-a, ki je zanesljiv, do otrok vedno prijazen in je vedno pripravljen pomagati. 
 

- Premalo časa za malico – podaljševanje ur pouka (5.r,)?  

Ravnatelj se bo o zadevi pogovoril z učiteljico. 
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- Krčenje oz. odpovedovanje ur športne vzgoje, če otroci niso pridni (3.r)? 

Ravnatelj se bo o zadevi pogovoril z učiteljico . G. Špegel tudi pove, da se ure športne vzgoje 

velikokrat »žrtvujejo« tudi na račun priprav za kulturne prireditve in nastope, kar po njegovem mnenju 

nikakor ni prav, saj otroci potrebujejo gibanje. Ravnatelj se z navedenim strinja in pove, da včasih dan 

enostavno nima dovolj ur, za vse aktivnosti, ki jih otroci imajo in da zato res včasih kaj odpade. Z 

učiteljicami se bo pogovoril in skupaj bodo poiskali ustrezne rešitve. Starši predlagajo REKEATIVNI 

ODMOR, vendar ravnatelj pove, da za tovrstno aktivnost ni predvidenih ur/min in jih zaradi 

pomanjkanja časa enostavno ne morejo umestiti v čas pouka. G. Špegel predlaga MINUTE ZA 

REKREACIJO na začetku pouka. 

  

- Pretežke šolske torbe. 

O tej temi je bilo že veliko povedanega. V šoli se o problematiki pogovarjajo in se trudijo najti ustrezne 

rešitve. Starši in ravnatelj podajo naslednje predloge : 

1. da otroci ne bi nosili vsak dan vsega v šolo 

2. da bi določene učbenike puščali v šoli 

3. otroke je potrebno učiti racionalnosti in odgovornosti tudi s tem, da vsak dan premislijo, kaj resnično 

potrebujejo za pouk 

4. da bi otroci imeli dvojne učbenike 

5. da bi učitelji v šoli uporabljali interaktivne učbenike 

6. da bi bilo več »blok ur« 

 

- Roditeljski sestanki na isti dan. 

Starši so precej nejevoljni, ker se še vedno dogaja, da so roditeljski sestanki na en dan in se starši, ki 

imajo dva otroka ne morejo udeležiti obeh. Predstavnica 7.b je povedala, da je trajal (zaradi 

omenjenega razloga) zadnji roditeljski sestanek samo 30 minut in ni bilo časa za kakršnokoli razpravo 

ali vprašanja staršev. Zmotilo jih je tudi, da učiteljica tudi ni pripravila analize dela razreda v prvem 

polletju. Ravnatelj pove, da velja dogovor, da učiteljice pazijo, da so roditeljski sestanki za starše, ki 

imajo več otrok na različne dneve ali vsaj ure. 

g. Špegel še predlaga, da naj roditeljski sestanki v prihodnje temeljijo na sodelovanju s starši – prvi del 

naj pripravi učitelj, drugi del pa naj odvodijo starši. Predlaga tudi, naj bo roditeljski sestanek po seji 

Sveta staršev, da lahko predstavniki staršev poročajo o sklepih s seje. 

 

- Ali anketa o zadovoljstvu bo? 

Predstavnico 6. razreda zanima, če bo šola pripravila anketo o zadovoljstvu, o kateri so se pred 
časom pogovarjali. Ravnatelj pove, da je anketa v pripravi. 
 

- Sprehajanje psov v okolici šole 

Starši so opozorili, da večkrat srečajo občane, ki sprehajajo svoje štirinožne prijatelje v neposredni 
okolici šole. Ravnatelj pove, da je klical na Občino Dobrna. Mesno redarstvo lahko pride zadevo 
preverit in opozorit. Povedali so tudi, da lahko šola v okolico namesti opozorilne table, gibanja na 
območju pa ne morejo prepovedati nikomur. 
 

- Delovni čas knjižnice. 

Starši menijo, da bi morala biti knjižnica odprta ves čas in bi morala nuditi učencem prostor za 
druženje. Ravnatelj pove, da se v knjižnici v času pouka izvajajo ure slovenskega jezika, zato se takrat 
učenci tam ne morejo družiti. Knjižnica je praviloma odprta večino časa. 
 
 

- Predvajanje risank v času OPB. 

Starši menijo, da predvajanje risank v času OPB ni primerno, da predvajanju kakršnih koli vsebin iz 
kanala Youtube ni primerno. Ravnatelj bo zadevo preveril in se pogovoril z učiteljico. 
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- Delo oz. namen predstavnikov staršev. 

Ga. Mešl Štravs opozori, da se nekatera vprašanja staršev kar naprej ponavljajo in da je naloga 
predstavnika staršev, da vprašanja pregleda in za individualne težave starše napoti neposredno k 
ravnatelju, saj predstavnik v Svetu staršev izpostavlja samo težave in polemike, ki se tičejo celotnega 
razreda. 
 

- Pustno rajanje v petek 21.2.2020. 

Starši predlagajo, da bi v petek, 21.2.2020, ko je zadnji dan pouka pred zimskimi počitnicami v šoli 

organizirali pustno rajanje v maskah. Ravnatelj pove, da bo njihov predlog predstavil učiteljskemu 

zboru in da se bodo o predlogu pogovorili in skupaj odločili.  

 

- Prenova spletne strani. 

G. Špegla zanima, če ima šola v načrtu prenovo oziroma posodobitev spletne strani. Ravnatelj pove, 
da šola nima komercialnega skrbnika spletne strani, da se vse ureja preko ARNESa in da smo tu 
prepuščeni sebi. Zaposlenega imamo samo 0,25 % računalničarja. Žal delavca oz. sredstev za 
vzdrževanje spletne strani nimamo. Ravnatelj meni, da je glede na situacijo, spletna stran opremljena 
z vsemi potrebnimi informacijami 
 
 

G. Špegel se prisotnim zahvali za udeležbo in zaključi drugo redno sejo Sveta staršev v šolskem letu 

2019/2020. 

 

 

Seja je bila končana ob 19.25. 

 

  

 

Dobrna,  18. 2. 2020 

 

 

Zapisala:       Predsednik  sveta staršev: 

Klavdija Dovečer      Gorazd Špegel 

 


