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SVET STARŠEV   

Evid. Št.: 900-1/2020-8 

 

ZAPISNIK 

2. redne  seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna dne, 

21. 2. 2022, ob 17. uri preko aplikacije ZOOM 
 

 

Prisotni so bili: Škoflek Jernej, Dobovičnik Valentina, Čretnik Boštjan, Štimulak Lidija, Verdel Maja, Podergajs 

Katja, Avgustinčič Simona, Novak Irena, Kos Petra, Baloh David, Šibanc Nataša, Stropnik Boštjan, Ferlič 

Natalija, Pušnik Marjanca, Čeh Melita, Kričaj Jasna, Podpečan Petra, Maja Mešl Štravs, Milena Bratuša, 

Mojca Čretnik 

Opravičili so se: Ana Krivec, Melita Vrečko 

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

 

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

 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna. 

2. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje. 

3. Poročilo o delu v Vrtcu Dobrna v prvi polovici šolskega leta 2021/2022. 

4. Poročilo o delu v OŠ Dobrna v prvi polovici šolskega leta 2021/2022. 

5. Razprava po poročilih. 

6. Pobude in vprašanja 

7. Razno 

 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno, z 20 glasovi sprejet. 

 

 

K točki 1: Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna  

Razprave ni bilo. 

Predstavniki Sveta staršev so soglasno, z 20 glasovi ZA, potrdili zapisnik 1. redne seje Sveta staršev JVIZ 

OŠ Dobrna. 

SKLEP 2RS/: Svet staršev je na 2. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 21. 2. 2022 zapisnik 

1. redne seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna  

 

 

K točki 2: Pregled realizacije sklepov prejšnje seje.  

G. Baloh pozove ravnatelja, da predstavi realizacijo sklepov prejšnje seje. 

Javni vzgojno–izobraževalni zavod 

Osnovna šola Dobrna 
Dobrna 1, 3204 Dobrna 

Tel.: 03  780 15 50; Fax.: 03 780 15 59 

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

http://www.os-dobrna.si 
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Ravnatelj razloži: 

- PROSTORSKA STISKA: dogovori z občino potekajo in občina že pripravlja geodetske načrte, 

na lokaciji so bili projektanti in na tem sestanku je bil prisoten tudi ravnatelj. Projekti so v 

pripravi, prav tako dokumentacija, postopki tečejo. Občina je v proračunu tudi namenila 

sredstva za širitev šole in vrtca 

G. Baloh vpraša ali bi bilo smiselno, da še starši malo »pritisnejo« na ustanovitelja?  

Ga. Čeh razmišlja, če bi bilo dobro sklicati še en sestanek z županom? 

Ravnatelj meni, da se stvari premikajo v pravo smer in da zaenkrat ni potrebe po novih 

sestankih, je pa seveda vedno prav, da se o problematiki pogovarjamo z vsemi direktno ali 

posredno udeleženimi. Bližajo se lokalne volitve in dobro bi bilo kandidate opozoriti, da 

reševanje prostorske stiske v šoli vključijo v svoje programe dela. 

- TOPLI NAPITKI PRI MALICI – se trudimo, da pri večini malic ponudimo topli napitek. 

- PREVOZI -  z ustanoviteljem in prevozniki so se pogovorili in spremenili določene urnike in 

relacije prevozov. 

- PLAVALNI TEČAJI -  vsi plavalni tečaji se izvajajo po programu. Izvedli smo jih že za 3.r in 4.r, 

pa tudi za otroke vrtca, v aprilu pa pridejo na vrsto prvošolci. Zaradi podražitve prevozov bo 

participacija staršev nekoliko višja. 

- ŠOLA V NARAVI – realizirali so zimsko šolo v naravi za 5., 6, in 7 razred in za učence je bila 

to zelo prijetna izkušnja. Zahvala gre tudi staršem – nekateri imajo po dva otroka v ŠN, kar je 

precejšen finančni zalogaj. 

 

 

 

K točki 3:  Poročilo o delu v Vrtcu Dobrna v prvi polovici šolskega leta 2021/2022. 

Poročilo o delu vrtca je bilo v gradivu. Ga. Ulaga na kratko povzame bistvene točke. Izpostavi povečano 

odsotnost delavcev zaradi karanten, izolacije… in posledično organizacijske spremembe, ki so bile del 

vsakdanjega dela v prvi polovici šolskega leta. Delo je potekalo po LDN, res pa so precej pogrešali 

sodelovanje oziroma delo s starši, razna srečanja in podobno. 

 

 

K točki 4: Poročilo o delu JVIZ OŠ Dobrna v prvi polovici šolskega leta 2021/2022. 

 

Poročilo o delu šole in vrtca v šolskem letu 2020/2021 je predstavil g. Šteger (v prilogi). Povedal je, da 

je delo z manjšimi prilagoditvami  potekalo po LDN, da so delali v mehurčkih, da je bilo veliko 

odsotnosti med učitelji in zato veliko nadomeščanj ter da je bila potrebna skoraj vsakodnevna 

organizacija dela. Samotestiranje učencev je potekalo brez težav in tu se ravnatelj zahvaljuje vsem 

staršem za odzivnost in sodelovanje. Največji uspeh je, da šole ni bil treba zapirati. 

 

 

 

K točki 5: Razprava po poročilih. 

 

Razprave o poročilih ni bilo. 

 

Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 20 glasovi ZA sprejel: 

 

SKLEP 2RS/3: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna  je na 2. redni seji, 21. 2 2022 sprejel Poročili o delu 

v JVIZ OŠ Dobrna in Vrtcu Dobrna v prvi polovici šolskega leta 2021/2022 
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K točki 6: Pobude in vprašanja 

 

Ga. Melita Vrečko predstavi pismo staršev 4.b razreda (prebere ga g. Baloh). Starši 4.b pohvalijo delo 

g. Štegerja, ge. Dovečer in vseh ostalih zaposlenih v OŠ Dobrna, ter se jim zahvaljujejo za trud in 

potrpežljivost v Covid situaciji. Posebna pohvala gre ge. Delčnjak Smrečnik za prijaznost, strokovnost 

in pripravljenost ob vsaki situaciji. Izpostavili so akcijo »Mali Božiček« in poudarili, da si želijo še več 

tovrstnih aktivnosti. 

 

G. Baloh ,eni, da so se zaposleni v šoli in vrtcu dobro znašli v Covid situaciji. Upa, da se bodo nastali 

''manjki'' v znanju hitro zapolnili in morebitne nastale učne težave hitro rešile.  

 

Ga. Čeh je pohvalila medgeneracijsko druženje in poudarila, da si ga želijo tudi v prihodnje, čez vse 

leto, ne samo za Božič. Predlagala je, da se razmisli o več dogodkih v katere bi vključili starejšo 

populacijo, saj jim to veliko pomeni. 

 

G. Baloh upa, da bo šola do konca šolskega leta organizirala kakšen dogodek, katerega se bodo 

udeležili vsi: otroci in starši. Bliža se tudi 25. obletnica šole in upa, da jo bodo lahko ustrezno obeležili 

– pove, da je pri organizaciji pripravljen sodelovati g. Špegel. 

 

K točki 7: Razno 

 

G. ravnatelj poda odgovore na vprašanja, prispela po e-pošti: 

 

Starši nasprotujejo nošenju zaščitnih mask. 

Ravnatelj pove, da se držijo Odlokov in zaenkrat so maske v šolskih prostorih obvezne. Da ne 

obremenjujejo staršev, so maske na voljo v šoli – v vsaki učilnici in v tajništvu. Še vedno je potrebno 

paziti tudi, da starši otrok z bolezenskimi znaki ne pošiljajo v šolo in vrtec. 

 

Starše zanima, koliko se uporablja učilnica na prostem. Ravnatelj pove, da je pač odvisno od 

vremena. Ko je vreme lepo je potrebno napraviti urnik, saj je za učenje na prostem velik interes in je 

kar gneča. 

 

Glede teže šolskih torb smo nekaj ukrepov že realizirali (blok ure v višjih razredih, puščanje učbenikov 

v šoli), se bomo pa o temi še pogovarjali na konferencah.  

 

Kruh pri kosilu je vedno na razpolago. 

 

Valeta 2022 – razredničarke pridobivajo ponudbe za plesne vaje in upamo, da bomo lahko izvedli 

običajno valeto ob prisotnosti staršev in učiteljev. 

 

Poučne vsebine na VOYO – ker je to plačljiva zadeva, je odvisno od vsakega posameznika in šola tu 

nima mnenja. 

 

Ga. Ferlič izpostavi problem pojava uši v šoli. Predlaga, naj se starše že vnaprej opozori, da so 

pozorni saj se lahko tako ustrezno odreagira že takoj ob pojavu uši. 

Ravnatelj pove, da razpošljemo sporočila vsem staršem takoj ko se težava pojavi. 

 

Starše zanima ali so NPZji letos smiselni, glede na pogosto odsotnost otrok (predvsem 6. razred) in 

manjke v znanju. Bojijo se, da bodo rezultati slabi. 
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Ravnatelj razloži, da rezultat NPZ ne vpliva na ocene in da naloge niso sestavljene samo iz tekoče 

snovi, pač pa pokažejo kakšno je npr. bralno razumevanje otroka, ali se zna kritično opredeliti do 

problema, ali razume bistvo… S podobnim problemom se bodo srečevali po vsej Sloveniji, tako da ni 

razloga za strahove. Rezultati NPZjev so na ravni države obravnavani bolj celostno in predvsem 

statistično. 

 

Ga. Čeh izpostavi problematiko delovnih zvezkov: starši menijo, da je delovnih zvezkov preveč, da 

ostajajo neizpolnjeni, da je strošek glede na ostale Celjske šole previsok. Pozanimala se je na eni od 

celjskih šol, kjer uporabljajo zelo malo ali nič DZ in se poslužujejo diaprojekcij, več pisanja (kar je spet 

zelo pozitiven učinek). Nikakor se ne želijo »vtikati« v delo učiteljev, bi pa manj DZ rešilo nekaj težav, 

ki motijo starše – težke šolske torbe, nižji stroški… 

Ravnatelj pove, da učitelji sami izbirajo gradivo, ki ga bodo uporabljali pri pouku. O tej temi so se že 

večkrat pogovarjali in učitelji težko menjajo način dela. Res je, da je pri nekaterih predmetih to dosti 

težje kot pri drugih, pa tudi založbe so se zelo zvijačno odzvale na manj naročenih DZ in začele 

izdajati delovne učbenike, ki združujejo oboje. Obljubi, da se bodo z učitelji o tem še pogovarjali. 

G. Baloh meni, da mora biti zmanjšanje števila DZ pri pouku proces in da en bi bilo prav, da se kar 

naenkrat ukinejo.  

 

G. Baloh se ob 18.19 vsem udeležencem zahvali za udeležbo in zaključi 2. redno sejo Sveta staršev 

šolskega leta 2021/2022.. 

 

 

Dobrna,  24. 2. 2022 

 

 

Zapisala:       Predsednik  Sveta staršev: 

Klavdija Dovečer      Baloh David 

 


