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SVET STARŠEV   

 

OSNUTEK ZAPISNIKA 

1. redne  seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna dne, 

28. 9. 2021, ob 17. uri preko aplikacije ZOOM 
 

 

Prisotni so bili: Škoflek Jernej, Dobovičnik Valentina, Čretnik Boštjan, Štimulak Lidija, Javornik Tanja, Verdel 

Maja, Podergajs Katja, Avgustinčič Simona, Novak Irena, Vrečko Melita, Kos Petra, Baloh David, Cvikl 

Planko Anja, Šibanc Nataša, Stropnik Boštjan, Ferlič Natalija, Pušnik Marjanca .    

Originalna tabela prisotnosti je sestavni del zapisnika. 

Ostali prisotni so bili: Marko Šteger, ravnatelj  in 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 3. redne seje  

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje 

4. Poročilo o delu JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2020/2021 

5. Letni delovni načrt  JVIZ OŠ Dobrna  v šolskem letu 2021/2022 

6. Pobude, vprašanja 

7. Razno 

 

Ravnatelj je pozdravil vse prisotne in preveril prisotnost in predstavil dnevni red. Predlagani dnevni red je bil 

soglasno, s 17 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/co Sveta staršev in njegovega/o 

namestnika/co. Zaradi dane situacije in dejstva, da je seja potekala preko aplikacije so se člani soglasno 

odločili, da bo glasovanje za predsednika/co in namestnika/co javno. 

Prisotni predstavniki staršev so za predsednika Sveta staršev predlagali g. Baloh Davida, za namestnico pa 

je bila predlagana ga. Ferlič Natalija.  

Oba predlagana kandidata sta kandidaturo sprejela, zato so člani soglasno potrdili g. Baloh Davida za 

predsednika in go. Ferlič Natalijo za namestnico predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022. 

 

SKLEP 1RS/: Svet staršev je na 1. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 28. 9. 2021 potrdil g. 

Baloh Davida za predsednika in go. Ferlič Natalijo za namestnico predsednika Sveta staršev za 

šolsko leto 2021/2022. 

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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Vodenje seje je prevzel g. Baloh David, predsednik Sveta staršev. 

 

 

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

Pripomb ni bilo. 

 

Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 17 glasovi ZA sprejel: 

 

SKLEP 1RS/2: Svet staršev je na 1. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 28. 9. 2021 potrdil 

zapisnik   3. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna. 

 

 

K točki 3: Pregled realizacije sklepov zadnje seje 

- PROSTORSKA STISKA: ravnatelj pove, da se zadeva premika, da na občini potekajo 

določene aktivnosti, da so projekti v pripravi 

- CENA LUM – ravnatelj razloži, da se bo cena za material za LUM znižala za učence 1. – 3. 

razreda, saj niso porabili vsega denarja za material v prejšnjem šolskem letu. Učenci od 4. – 

9. razreda so imeli dostop do likovnega materiala in so ga uporabljali tudi v času šolanja od 

doma zato cena ostaja enaka. 

- UČILNICA NA PROSTEM: ravnatelj pove, da je učilnica postavljena in je že v uporabi. Kljub 

temu, da so se za prostovoljno pomoč pri postavitvi učilnice na prostem javili mnogi starši in 

so bili o datumu obveščeni in pozvani k sodelovanju, se je delovne akcije  udeležila le peščica 

njih. 

- GLASBENA ŠOLA CELJE V PROSTORIH OŠ DOBRNA – po pridobitvi soglasja ustanovitelja 

pouk Glasbene šole Celje na OŠ Dobrna potek ob ponedeljkih, sredah in petkih. 

G. Baloh pripomni, da so se starši v zelo okrnjeni postavi udeležili delovne akcije za učilnico na 

prostem in da bi bilo dobro, da v prihodnje starši svoje ambicije in želje podkrepijo tudi s svojo 

aktivnostjo oziroma delom. 

G. Baloh meni, da ni ostalih odprtih vprašanj. 

 

 

K točki 4: Poročilo o delu JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2020/2021 

 

 

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

Razprave o poročilu ni bilo. 

 

Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 17 glasovi ZA sprejel: 

 

SKLEP 1RS/4-1: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna  je na 1. redni seji, 28. 9 2021 sprejel Poročilo o 

delu JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2020/2021. 

 

 

K točki 5: Letni delovni načrt JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2021/2022 

 

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

 

Razprave o Letnem delovnem načrtu ni bilo. 

 

Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je z 17 glasovi ZA sprejel: 
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SKLEP 1RS/5: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna se je na 1. redni seji, 28. 9 2021 sprejel Letni 

delovni načrt JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2021/2022 

 

SKLEP 1RS/5-1: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna se je na 1. redni seji, 28. 9 2021 sprejel 

nadstandardni program  storitev za šolsko leto 2021/2022. 

 

 

 

K točki 7: Pobude in vprašanja 

UČILNICA V KNJIŽNICI:  

g. Stropnik opozori, da je učilnica, ki je stacionirana v knjižnici, precej glasna kar zelo moti pouk. 

Ravnatelj pojasni, da je učilnica v knjižnico nameščena začasno, kot del rešitve prostorske stiske. V 

času pouka knjižnica ni odprta. 

TOPLI NAPITKI MED MALICO: 

Starši so opazili, da dobijo otroci pri malici sokove in mleko v tetrapaku in menijo da hladni napitki niso 

primeren dodatek k obroku malice. Želeli bi si  več toplih napitkov. 

PREVOZI: 

Starši opozarjajo, da še vedno ni urejen optimalni prevoz na relaciji Loka - Dobrna, pa tudi druge 

relacije bi lahko optimizirali – otroci morajo zelo zgodaj na kombi, domov pa pridejo zelo pozno. 

Ravnatelj pove, da je z razpoložljivimi vozili nemogoče optimizirati prevoze in da je ustanovitelj tisti, ki 

lahko »doda« relacijo ali vozilo. G. Baloh potrdi in doda, da je premajhno število vozil dejstvo, da g. 

Švent z enim šolskim kombijem žal ne more biti na več mestih hkrati, pa tudi število otrok, ki jih lahko 

pelje naenkrat v vozilu je omejeno. 

ŠOLSKO IGRIŠČE: 

Starši so opozorili problem zadrževanja otrok na šolskem igrišču: v času pouka oz. popoldanskega 

varstva se na igrišču zadržujejo tudi otroci, ki so že »odšli domov«. 

Ravnatelj pove, da je šolsko igrišče namenjeno uporabi v času in za pouk, da pa nikoli niso omejevali 

uporabe za otroke, če seveda to ne moti rednega šolskega dela. Po pouku igrišče uporabljajo OPB in 

varstvo vozačev in v teh skupinah je običajno veliko otrok, ko se jim pridružijo otroci. Vsi otroci poznajo 

pravila uporabe igrišča, učitelji jih na to opozarjajo in je seveda nedopustno, da se po igrišču vozijo s 

skuterji in kolesi. 

G. Baloh predlaga, da bi nekje ob strani našli prostor za parkirišče za skuterje, saj je za malo starejše 

dečke običajno, da se v šolo pripeljejo s skuterjem. Ravnatelj pove, da mora tovrstno parkirišče 

umestiti občina. 

ČAKANJE PRED ŠOLO PRED POUKOM: 

Starše 1. razreda zanima, če bo potrebno tudi v hladnejših mesecih zjutraj pred poukom čakati pred 

šolo (pred začetkom pouka so vrata zaklenjena). Ravnatelj pojasni, da morajo biti vrata zaklenjena v 

skladu z določili Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za 

zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 in da zaenkrat ni pričakovati spremembe. 

ZAŠČITNE MASKE: 

Starši prosijo naj bodo učiteljice pozorne, da si otroci menjujejo maske in zgodi se, da otrok domov 

prinese masko nekoga drugega. Predlagajo, da se na maske napiše ime učenca. 

DOMAČE NALOGE OB KONCU TEDNA: 

Starši bi želeli, da učiteljice ne bi dajale domačih nalog ob koncu tedna saj menijo, da je vikend čas 

počitka tudi za otroke. 

Ravnatelj izpostavi pomembnost utrjevanja in ponavljanja snovi ter ustrezno razporeditev časa pri 

otrocih – naloge je potrebno delati sproti in otroci morajo prevzeti odgovornost za opravljanje šolskega 

dela. Ne strinja se s tem, da otroci ob petkih ne bi dobivali domačih nalog, vsekakor te naloge ne 

smejo biti preobsežne. Verjame, da učiteljice to upoštevajo. 

 

 

PLAVALNI TEČAJI 2021/2022: 
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Ravnatelj zatrdi, da plavalni tečaji bodo organizirani, saj dogovori že potekajo. Strošek tečaja bo v luči 

vsesplošnih podražitev žal višji kot prejšnja leta. 

CENA LOPOLISA JE PREVISOKA: 

Ravnatelj pojasni, da je Lopolis aplikacija zunanjega ponudnika in da ga le ta trži in prodaja neodvisno 

od šole, zato je to vprašanje za podjetje Logos d.o.o.. 

 

K točki 7: Razno 

 

Ga. Augustinčič pohvali učilnico na prostem in izrazi upanje, da bo uporabljena čim več dni v letu. 

 

G. Baloh se vsem prisotnim zahvali za udeležbo. Člane Sveta staršev in predstavnike šole in vrtca 

pozove h konstruktivnemu sodelovanju ter nevmešavanju v strokovnost šolskih delavcev. Ob 18.52 

zaključi 1. redno sejo Sveta staršev šolskega leta 2021/2022. 

 

 

Dobrna,  14. 10. 2021 

 

 

Zapisala:       Predsednik  Sveta staršev: 

Klavdija Dovečer      Baloh David 

 


