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SVET STARŠEV   

 

ZAPISNIK 

1. redne  seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna dne, 

24. 9. 2019, ob 17. uri v zbornici šole 
 

 

Prisotni so bili: Jasna Kričaj, Sabina Kumer, Verdel Maja, Lončar Sebastjan, Simona Avgustinčič, Novak 

Irena, Jevšnik Mojca, Čretnik Bojana, Lampret Mateja, Dečman Martina, Aravs Klavdija, Melita Čeh, Melita 

Vrečko, Ana Krivec, Urška Jelen    

Originalna tabela prisotnosti je sestavni del zapisnika. 

Ostali prisotni so bili: Marko Šteger, v. d. ravnatelja,  Ksenija Ulaga, pomočnica ravnatelja za vrtec, Maja 

Mešl Štravs  predstavnica 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 2018/2019 

5. Letni delovni načrt  JVIZ OŠ Dobrna  v šolskem letu 2019/2020 

6. Pobude, vprašanja 

7. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno, s 15 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 so se soglasno odločili za javno glasovanje in za predsednika Sveta staršev 

predlagali g. Gorazda Špegla, za namestnico pa go. Melito Vrečko.  

Ga. Melita Vrečko je kandidaturo za namestnico predsednika Sveta staršev sprejela in prisotni so jo 

soglasno potrdili. G. Špegel je bil odsoten. Ga Vrečko je »priložila« strinjanje h kandidaturi g. Špegla (e.pošta 

na mobilnem telefonu) zato so člani soglasno potrdili za predsednika Sveta staršev v šolskem letu 

2019/2020. 

 

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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SKLEP 1RS/: Svet staršev je na 1. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 24. 9. 2019 potrdil g. 

Špegel Gorazda za predsednika in go. Melito Vrečko za podpredsednico Sveta staršev za šolsko leto 

2019/2020. 

Vodenje seje je prevzela ga. Melita Vrečko, namestnica predsednika Sveta zavoda. 

 

 

K točki 2: Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna.  

Pripomb ni bilo. 

 

Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 15 glasovi ZA sprejel: 

 

SKLEP 1RS/2: Svet staršev je na 1. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 24. 9. 2019 potrdil 

zapisnik   3. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna. 

 

 

K točki 3: Pregled realizacije sklepov zadnje seje 

 

Dramski krožek – g. ravnatelj pove, da z letošnjim šolskim letom dramskega krožka še niso ponudili, 

saj nimajo mentorja oz. izvajalca, bo pa ga. Valerija Pečnik s pomočjo slavistov in glasbenikov 

pripravila kakšno krajšo izvedbo. 

Legomanija – g. ravnatelj se bo potrudil poiskati zunanjega izvajalca, žal pa so tovrstne dejavnosti 

plačljive, kar je finančno breme za starše, pa tudi za šolo, ki bi morala nabaviti Lego sestavne dele. 

Joga – gospa, ki bi lahko izvajala tovrstno vadbo ima zelo natrpan urnik in se za ustrezen termin še 

niso uspeli dogovoriti 

Stojala za kolesa – za enkrat jih je dovolj, spomladi pa jih bodo dodali če bo ugotovljena potreba in če 

bodo sredstva 

Ravnatelj še pove, da bomo ob polletju izvedli anketo o zadovoljstvu. 

 

 

K točki 4: Poročilo o delu JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2018/2019 

 

Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2018/2019 je predstavila ga. Ksenija Ulaga (v prilogi). 

Razprave o poročilu ni bilo. 

 

Poročilo o delu šole v šolskem letu 2018/2019 je predstavil g. Šteger (v prilogi). 

Razprave o poročilu ni bilo. 

 

Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 15 glasovi ZA sprejel: 

 

SKLEP 1RS/4-1: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna  je na 1. redni seji, 24. 9 2019 sprejel Poročilo o 

delu JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2017/2019. 

 

 

K točki 5: Letni delovni načrt JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2019/2019 

Letni delovni načrt za vrtec je predstavila ga. Ksenja Ulaga (v prilogi). 

 

Letni delovni načrt za vrtec je predstavil ravnatelj, g. Marko Šteger (v prilogi). 

 

Razprave o Letnem delovnem načrtu ni bilo. 
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Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je z 15 glasovi ZA sprejel: 

 

SKLEP 1RS/5: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna se je na 1. redni seji, 24. 9 2019 sprejel Letni 

delovni načrt JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2019/2020 

 

SKLEP 1RS/5-1: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna se je na 1. redni seji, 24. 9 2019 sprejel 

nadstandardni program  storitev za šolsko leto 2019/2020. 

 

 

 

K točki 7: Pobude, vprašanja, razno. 

Ga. Krivec:  

Zakaj morajo učenci 4. razreda na kosilo pred RAP-om – v tem primeru nimajo dovolj časa za gibanje, 

saj se kosilo zavleče. 

G. ravnatelj pojasni, da se je to dogajalo prvi teden, ko vsi urniki še niso bili usklajeni in da v bodoče 

teh težav ne bo. 

 

Ga. Čeh: 

Potrebna je večja ažurnost in odgovornost pri obravnavi učencev s posebnimi potrebami – 

komunikacija razredničark pri prehodu učenca v višji razred. 

G. ravnatelj se je o zadevi pozanimal in zagotovil, da so bili opravljeni vsi potrebni postopki, 

razredničarke so si izmenjale informacije, na konferenci so bili vsi primeri ustrezno predstavljeni in 

obravnavan. Prav je, da se tovrstni konkretni primeri, rešujejo individualno z razrednikom. 

 

Primer učenk, ki naj bi bili neprimerno ošteti . 

Ravnatelj je govoril z učiteljico, ki je povedala, da so deklici iskali skoraj dvajset minut in ju na koncu 

našli na stranišču pri telovadnici, kjer sta se nenavadno dolgo zadrževali. Učiteljica je bila precej 

zaskrbljena in je morda res malce pretirano odreagirala. Z učenkama in s starši so se pogovorili in je 

zadeva urejena. 

 

G. Lončar: 

Zakaj starši zjutraj otrok ne smejo predati kar v predprostoru, kot je bilo to možno lansko leto? 

Ga. Ulaga odgovarja, da je predprostor/avla v vrtcu precej nepregleden, saj so tam tudi garderobe in 

vzgojiteljica, ki zjutraj prevzame otroke, ne more zagotoviti zadostnega nadzora nad otroki in s tem 

tudi ne zagotoviti varnosti. 

 

Ga. Čretnik: 

Starše 6. razreda zanima, če je mogoče, da bi otrokom, ki ne zmorejo opraviti toliko šolskih 

obveznosti, zmanjšali obseg domačih nalog. Dogaja se namreč, da starši ure in ure sedijo z otroki, da 

ti opravijo vse obveznosti. 

Ravnatelj meni, starši ne bi smeli »sedeti« pri otrokovih nalogah, saj je to obveznost otroka. Ga 

Vrečko predlaga, da bi se učitelji med sabo dogovarjali, da ne bi dogajalo, da učenec dobi veliko 

domače naloge pri vseh predmetih naenkrat in potem ne zmore. 

 

Starše 6. razreda zanima, zakaj so se podražili obroki in hkrati ukinili »repete«. 

Ravnatelj pojasni, da so obroki sestavljeni po normativih in so porcije dovolj velike, da pa otroci 

velikokrat določene hrane ne jedo in odnašajo nazaj polne krožnike. Prehrana v šoli mora biti raznolika 

in zdrava, otroci pa morajo prehranske navade usvojiti najprej doma. 

 

Zakaj so po novem tekmovanja za učence plačljiva? 
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Ravnatelj pove, da so kotizacije za tekmovanja v zadnjih letih zrasle in da se tekmovanj udeležuje vse 

več učencev, kar je seveda pohvalno, predstavlja pa iz leta v leto večji strošek za šolo. Odločitev da 

DEL stroška za kotizacijo poravnajo starši, bo obravnavana tudi na Svetu zavoda. 

 

K točki 7: Razno 
 

Go. Jelen zanima, če se plavalni tečaj tudi letos izvajal v Velenju. 

G. ravnatelj pove, da so bili z lanskoletno izvedbo zelo zadovoljni, zato bo plavalni tečaj tudi letos 

izveden s strani Plavalnega kluba Velenje. 

 

Ga. Melita vrečko se prisotnim zahvali za udeležbo in zaključi prvo redno sejo Sveta staršev v šolske 

letu 2019/2020. 

 

 

Seja je bila končana ob 18.30. 

 

  

 

Dobrna,  24. 9. 2019  

 

 

Zapisala:       Predsednik  sveta staršev: 

Klavdija Dovečer      Gorazd Špegel 

 


