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SVET STARŠEV   

 

PREDLOG ZAPISNIKA 

3. redne  seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna dne, 

9. 6. 2020 ob 17. uri v učilnici NIT 
 

 

Prisotni so bili: Lončar Sebastjan,  Novak Irena, Melita Čeh,  Melita Vrečko, Špegel Gorazd, Špegel Tina, 

Lampret Mateja, Dečman Martina, Augustinčič Simona, Krivec Ana, Jevšnik Mojca, Čretnik Bojana, 

Jeseničnik Žiga, Jamnikar Mateja in Marko Deu (predstavnik Sveta zavoda) 

Originalna tabela prisotnosti je sestavni del zapisnika. 

Ostali prisotni so bili: Marko Šteger, ravnatelj, Ksenija ulaga, namestnica ravnatelja 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) in potrditev sklepa korespondenčne seje, ki je potekala od 11. do 15. 5. 

2020 

2. Pregled realizacije prejšnje seje 

3. Poročilo o delu OŠ Dobrna v drugi polovici š. l. 2019/2020 

4. Poročilo o delu Vrtca Dobrna v drugi 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 2. seje SVETA STARŠEV v šol. letu 2019/2020 (objavljen na spletni 

strani OŠ Dobrna) in potrditev sklepa korespondenčne seje z dne 

 

Zapisnik 2. seje SVETA STARŠEV v šol. letu 2019/2020, je bil soglasno, s 14 glasovi sprejet 

 
SKLEP 3RS/1: Svet staršev je na 3. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 9. 6. 2020 potrdil 

zapisnik   2. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna. 

 

Sklep korespondenčne  seje SVETA STARŠEV z dne , je bil soglasno, s 14 glasovi sprejet 

 

 

SKLEP 3RS/1: Svet staršev je na korespondenčni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, ki je potekala 

od 11. do 15. 5. 2020 potrdil izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021. 

Javni vzgojno–izobraževalni zavod 

Osnovna šola Dobrna 
Dobrna 1, 3204 Dobrna 

Tel.: 03  780 14 50; Fax.: 03 780 14 59 

E.mail: os.dobrna@guest.arnes.si 

http://www.os-dobrna.si 
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K točki 2: Pregled realizacije sklepov prejšnje seje 

- Minute za rekreacijo pred poukom: g. Špegel poudari, da je gibanje, še posebej v teh časih, zelo 

pomembno za otroke in da starši vztrajajo pri realizaciji predloga v novem šolskem letu. 

- Anketa o zadovoljstvu: ravnatelj pove, da jih je epidemija pri pripravi ankete prehitela in bo ta 

pripravljena za začetek novega šolskega leta. Z anketo bodo ugotavljali zadovoljstvo otrok, staršev 

in strokovnih delavcev. Go. Ulaga zanima, po zadovoljstvu česa naj bi anketa spraševala in meni, da 

je potrebno bolj točno določiti parametre oziroma temo ankete (strokovnost, organizacija, 

komunikacija, dostopnost).  

Predvajanje posnetkov z Youtube-a v podaljšanem bivanju: ravnatelj pove, da so se o zadevi 

pogovarjali na pedagoški konferenci in da se v bodoče vsebine iz Youtube-a ne bodo več predvajale. 

 

K točki 3: Poročilo o delu OŠ Dobrna v drugi polovici šolskega leta 2019/2020 

 

Poročilo o delu šole v drugi polovici šolskega leta 2019/2020 je predstavil ravnatelj, g. Marko 

Šteger. 

 

Poročilo o delu v drugi polovici šolskega leta je bilo objavljeno na spletni strani, zato je ravnatelj 

izpostavil aktualne zadeve v zvezi z organizacijo in delom v času epidemije. Poučevanje od doma je 

bilo za učitelje precej drugačno. V začetku je bilo delo polno izzivov, čemur je botrovalo pomanjkanje 

navodil s strani MIZŠ, nato je sledilo ogromno novega – uporaba novih aplikacij in računalniških orodij, 

novih načinov podajanja snovi in komunikacije z učenci, starši in sodelavci. Po dveh tednih so se 

zadeve nekako »utirile« in je delo potekalo dokaj tekoče. Učitelji so vložili ogromno časa in energije, 

se naučili veliko novega in dobro opravili svoje delo v zahtevni situaciji. 

Ravnatelj se je zahvalil staršem za korektno in ažurno sodelovanje ter pohvalil učence za prizadevno 

in uspešno delo. 

 

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

 

SKLEP 3RS/1: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna  je na 3. redni seji, 9. 6. 2020 sprejel Poročilo o 

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

 

K točki 4: Poročilo o delu Vrtca OŠ Dobrna v drugi polovici šolskega leta 2019/2020 

 

Poročilo o delu vrtca v drugi polovici šolskega leta 2019/2020 je predstavila namestnica 

ravnatelja, ga. Ksenija Ulaga. 

 

Vrtec je bil med epidemijo zaprt, zato je ga. Ulaga na kratko orisala situacijo. Nekatere vzgojiteljice so 

prek Zoom-a komunicirale z otroki, jim brale pravljice in pripravljale aktivnosti. Zdaj, ko so se otroci 

vrnili v vrtec, nadaljujejo tam kjer so ostali. Trenutno vrtec obiskuje 80 % otrok in delo poteka tekoče in 

po načrtu. 

 

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

 

SKLEP 3RS/2: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna  je na 3. redni seji, 9. 6. 2020 sprejel Poročilo o 

delu Vrtcu Dobrna v drugi polovici šolskega leta 2019/2020. 
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K točki 5: Razprava o poročilih 

- BELA SKUPINA: Ga. Simona Augustinčič je v imenu staršev pohvalila prizadevnost 

vzgojiteljice Mojce Krajšek in ge. Ksenije Ulaga. Otroci so zelo radi sodelovali v skupinskih 

pogovorih in aktivnostih prek spleta.  

- 7.a: Ga. Dečman se je zahvalila vsem učitelje. Učenci so bili z načinom dela zadovoljni, še 

posebej so pohvalili go. Lešnik Karmen za odlično zastavljen pouk ZGO, učiteljico ANG in 

MAT. Menijo, da je sistem dobro zastavljen in tudi, če se septembra zgodi drugi val, ne bo 

težav pri pouku na daljavo 

- 2. b: Ga. Melita Vrečko je povedala, da je bilo potrebno ogromno dela in truda, in da je bilo 

prvih 14 dni precej hudo. Učiteljica je poslala ogromno gradiva, največji problem pa je bil 

motivacija otrok. Učiteljica se je trudila in otroke večkrat poklicala, bila je ves čas na voljo. Po 

dveh tednih so malce zmanjšali količino vsega materiala, z otroki je bilo potrebno ogromno 

delati. Starši so naredili vse kar se je dalo. Otrokom je bilo všeč, da so prvi teden v šolo hodili 

brez šolskih torbic in tudi starši so idejo pozdravili. 

- 6.r: Ga Mateja Lampret je pohvalila delo vseh na šoli v teh izrednih razmerah. Težav v 

glavnem niso imeli. 

- 1.a: Ga. Irena Novak je pohvalila dobro delo in organiziranost šole v času epidemije, še 

posebej želijo starši pohvaliti go. Silvo Pintar, ki je bila odprta za komunikacijo in vse 

informacije, vseskozi je pomagala otrokom in staršem, jih povezovala in spodbujala z veliko 

skrbnosti in topline. Starši bi si želeli, da z razredom napreduje v drugi razred. 

- 4.b: Ga. Krivec Ana je poudarila, da je šola izziv opravila z odliko in da to še posebej velja za 

go. Ireno Delčnjak Smrečnik. Njena odzivnost, ažurnost in organiziranost sta »zlata vredni«. 

Želijo si, da bi v naslednjem šolskem letu z otroki napredovala v višji razred.  

Pove še, da spoštujejo trud posameznika, da pa se zavedajo, da so učitelji različni in so 

različni njihovi pristopi.  

- ZELENA SKUPINA: G. Sebastjan Lončar vsem čestita za fantastično opravljeno delo. Bilo se 

je potrebno prilagoditi in to je vsem odlično uspelo. Vrnitev otrok v vrtec je potekala brez 

težav. 

- 1.b: Mojca Jevšnik je pohvalila razredničarko, go. Urško Ofentavšek za dobro opravljeno delo. 

Starši so ugotovili, da so otroci, ko so skupaj, dosti bolj motivirani za delo, kot takrat, ko so 

sami doma. To je bila za starše največja težava. Ko so ugotovili, da je preveč nalog za otroke, 

so to izpostavili na videokonferenci in se je količina zmanjšala. Seveda pa bi nekateri želeli 

več nalog. Težko je bilo ugoditi vsem in razredničarka se je trudila prisluhniti vsem in skupno 

čim bolj ugoditi in pomagati. Bilo je naporno, vsi so naredili vse kar je bilo v njihovi moči. 

- 5.r: Ga. Bojana Čretnik je za ažurnost in pristen odnos pohvalila go. Matejo Golčer. Delo je 

dobro potekalo. Bila je zelo odzivna, nudila učencem veliko podpore in prek videokonferenc 

vzdrževala stalen stik z njimi.  

- 4.a: Ga Tina Špegel je za hitro in dobro reagiranje pohvalila go. Uršo Žužek in izrekla vse 

priznanje in pohvale za dvojno delo nekaterih učiteljev v prvih dveh tednih pouka – delali so 

dopoldne v šoli in popoldne od doma. Vsi so bili navdušeni, ko prvi teden ni bilo potrebno v 

šolo nositi šolskih torb. 

- 2.a: Ga. Melita Čeh je izrazila hvaležnost staršev za sprotno podajanje začetnih informacij ob 

uveljavljanju ukrepov za zajezitev epidemije,na spletni strani in po elektronski pošti. Starši 

težav z motivacijo niso imeli. Razredničarka, ga. Tea Zbičajnik je bila fantastična, svoje delo je 

opravila več kot odlično. Otrokom in staršem je bilo še posebej všeč »ogrevanje srčka«. Ga. 

Tea ima poseben, svež način dela in starši menijo, da bi lahko svoje znanje predala tudi 

nekaterim drugim učiteljem. 

- RJAVA SKUPINA: G. Žiga Jeseničnik je pohvalil odziv in delo vrtca. Staršem in otrokom so 

bile aktivnosti prek spleta všeč in bi si jih želeli še več, posebno v popoldanskem času. 

- ORANŽNA SKUPINA: Ga. Jamnikar Mateja je pohvalila go. Šet za sproten prenos informacij 

glede vrnitve v vrtec. Izrazila je prepričanje, da so vsi dobro opravili z izzivom in da je vsakdo 

v situaciji našel tudi kaj dobrega. 
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- 3.r: G. Gorazd Špegel je povedal, da so povratne informacije o delu med epidemijo večinoma 

pozitivne. Pohvalil je go. Terezijo Audič za stalen stik z otroki in starši ter za sprotno in tekoče 

podajanje gradiva in ostalih informacij. Otroci so pogrešali »živi« stik, socialni vidik je bil 

okrnjen.  

- 9.r: (PISNO – prebral g. Špegel) Ga. Urška Jelen se v imenu otrok in staršev zahvaljuje ge. 

Karmen Lešnik za podporo in korektno delo. Posebna zahvala pa gre tudi tajnici, ge. Klavdiji 

Dovečer za prijaznost, srčnost in učinkovitost. 

- Ravnatelj pove da je vesel vseh pohval in da je ob takšnem odzivu trud vseh sodelavcev 

poplačan. Želel bi si, da bi informacije o izzivih in težavah takoj prišle do njih in bi jih lahko 

sproti reševali. Vsi skupaj smo opravili veliko delo, vložili ogromno truda in se veliko naučili. 

Tudi trenutna situacija je za učitelje precejšen izziv, saj so obremenjeni z ocenami in kriteriji, ki 

so prepuščeni vsakemu posamezniku. Upa, da težav pri zaključevanju ocen ne bo.  

 

 

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

 

- FOTOGRAFIRANJE: ravnatelj je predstavnikom staršev povedal, da zaradi ukrepov za 

preprečevanje možnosti okužbe z COVID-19, ki se jih moramo držati, letos uradnega fotografa 

na šolo ne bo, so se pa učiteljice same organizirale in bodo fotografiranje učencev uredile 

same. Svojo pomoč pri fotografiranju ponudi tudi g. Gorazd Špegel. 

- LIKOVNI MATERIAL: Glede na to, da so otroci zaradi zaprtja šole porabili manj likovnega 

materiala, bodo v šoli po podrobnem pregledu likovnega materiala preučili možnosti, za 

znižanje cene likovnega materiala v šolskem letu 2020/2021. 

- Ravnatelj je povedal, da je nemogoče upoštevati želje staršev po napredovanju učiteljev z 

otroki v višje razrede in da mora biti njegova odločitev vedno strokovno in organizacijsko 

pogojena. Starši so se z njim strinjali. Menijo, da je tako prav, saj se morajo otroci navaditi na 

sprememb in dejstvo, da bodo imeli v življenju opravka z različnimi ljudmi in si jih ne bodo 

mogli vedno izbrati. Prav je, da šola pripravi otroke na življenje. 

- G. Špegel je povedal, da so bili na splošno vsi starši zelo zadovoljni z delom učiteljev in 

poudaril pomembnost »pedagoškega trikotnika«.  

- TEŽKE ŠOLSKE TORBE je tema, ki jo starši redno izpostavljajo. Podani so bili konkretni 

predlogi za zmanjšanje števila gradiva, ki naj bi ga otroci nosili vsak dan v šolo: 

1. Blok ure (manj predmetov na urniku, manj gradiva) 

2. Učbeniki za na klop  

3. Delovni zvezki na spletu 

4. E – učbeniki 

5. Poličke v 2. razredu, kjer bodo puščali učbeniki 

6. puščanje gradiva v šoli na nižji stopnji 

- UČILNICA NA PROSTEM: Ga. Krivec je podala pobudo, da bi otroci več časa preživeli zunaj. 

Ravnatelj se je strinjal, da bi lahko večkrat organizirali pouk na prostem. Ga. Augustinčič je 

ponudila les in če bi starši stopili skupaj, bi lahko naredili kakšno klop in mizo, da ne bi otroci 

sedeli kar na travi.  

- Ga. Krivec je povedala, da so starši izrazili željo, da bi bil zapisnik seje Sveta staršev na 

spletni strani objavljen v čim krajšem času, dokler so teme še »sveže«. Ga. Dovečer je 

obljubila, da se bo potrudila in zapisnik napisala v kakor hitro bo lahko. 

 

G. Špegel je mnenja, da je dobro, da se dobre prakse uporabe spleta ohranijo. Tehnologija na otroke 

nima samo negativnega vpliva, pač pa jo lahko koristno uporabimo za pridobivanje informacij, 

raziskovanje in spoznavanje novega. Je odličen pripomoček za učenje in komunikacijo. 

Predlagal je, da bi pred začetkom šolskega leta organizirali sejo prek ZOOM-a. Predstavniki sveta 

staršev so se s predlogom strinjali.  
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G. Špegel se je prisotnim zahvalil za udeležbo na seji, za čas, voljo in energijo prek celega šolskega 

leta ter zaključil tretjo redno sejo Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020. 

 

 

Seja je bila končana ob 19.30. 

 

  

 

Dobrna,  11. 6. 2020 

 

 

Zapisala:       Predsednik  sveta staršev: 

Klavdija Dovečer      Gorazd Špegel 

 


