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SVET STARŠEV   

 

OSNUTEK ZAPISNIKA 

2. redne  seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna dne, 

11. 2. 2021, ob 17. uri preko aplikacije ZOOM 
 

 

Prisotni so bili: Potočnik Borut, Čretnik Boštjan, Bošnjak Nea, Jože Verdel, Simona Augustinčič, Irena Novak, 

Katarina Hriberšek, Melita Čeh, Melita Vrečko, Primož Slakan, Tina Špegel, Ana Krivec, Bojana Čretnik, 

Jelena Zakrajšek in Milena Bratuša.    

Ostali prisotni so bili: Marko Šteger, ravnatelj,  Ksenija Ulaga, pomočnica ravnatelja za vrtec, Maja Mešl 

Štravs, predstavnica Sveta zavoda ter Klavdija Dovečer, zapisnikarica. 

 

Ga. Čeh je pozdravila navzoče, se zahvalila za udeležbo, ugotovila sklepčnost in predstavila dnevni red: 

 

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

2. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje 

3. Poročilo o delu VRTCA Dobrna v prvi polovici šolskega leta 2020/2021 

4. Poročilo o delu OŠ Dobrna v prvi polovici šolskega leta 2020/2021 

5. Razprava o poročilih 

6. Pobude, vprašanja 

7. Razno 

 

Predsednica Sveta staršev, ga. Melita Čeh je pozdravila vse prisotne in preverila prisotnost ter predstavila 

dnevni red. Predlagani dnevni red je bil soglasno, s 15 glasovi sprejet. 

 

 

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

Pripomb ni bilo. 

Zapisnik je bil soglasno potrjen. 

 

SKLEP 2RS/1: Svet staršev je na 2. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 11. 2. 2021 potrdil 

zapisnik   1. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna. 

 

 

K točki 2:  Pregled realizacije sklepov prejšnje seje.  

Ga. Čeh je v imenu staršev pohvali in se zahvali Občini Dobrna za nabavo pralnih mask za vse 

učence šole. Zahvala gre tudi šoli in staršem, ki so aktivno sodelovali pri zbiranju ponudnikov. 

Go. Čeh zanima, če so bile izvedene kakšne aktivnosti, če je občina kakorkoli reagirala na prošnje v 

zvezi s prostorsko stisko v šoli. Ker odziva še ni bilo je predlagala, da se župana Občine Dobrna 
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povabi na srečanje, ki se bi ga udeležili predstavniki staršev, šole in občine in kjer bi lahko dobili bolj 

konkretne odgovore v zvezi s problematiko prostorske stiske. 

Ravnatelj pove, da je tudi sam zelo zadovoljen iz izvedbo »akcije« za nakup pralnih mask in meni, da 

bi se bilo dobro na podoben način lotiti reševanja problematike prostorske stiske. Skupno srečanje 

župana, predstavnikov staršev in šole je dobra ideja, nikakor pa ni pričakovati rešitev že v septembru. 

Problematika je bila predstavljena na Svetu zavoda, drugih »aktivnosti« ni bilo. 

Go. Čeh zanima, kako daleč je postavitev učilnice na prostem. 

Ravnatelj pove, da so se v realizacijo učilnice na prostem vključili starši ter ponudili pomoč in les. 

Arhitekt je podal idejni načrt, pridobiti je potrebno soglasja. Čez zimo se je zadeva malo ustavila, zdaj 

spomladi pa je potrebno resno pristopiti k stvari in mogoče organizirati kakšno delovno akcijo. Upajo, 

da bo pomagala tudi občina (pesek) in računajo, da bi se zadeve začele odvijati nekje v začetku 

aprila. 

Ga. Čeh pozove ravnatelja, naj pove kakšno pomoč potrebujejo – starši se bodo z veseljem odzvali. 

 

 

K točki 3: Poročilo o delu VRTCA Dobrna v prvi polovici šolskega leta 2020/2021 

Poročilo o delu vrtca je predstavila ga. Ksenija Ulaga (v prilogi). 

 

Ga. Ulaga pove, da je za njimi težko obdobje in da so se vsi trudili po najboljših močeh. Informacije z 

navodili in sklepi MIZŠ so prihajale pozno in so se sproti prilagajali. Tako je bilo tudi z zadnjim sklepom 

o plačilu vrtca za 26. – 29. 1. 2021. Okrožnico z navodili so prejeli 3.2.2021 in tako o spremembi niso 

mogli pravočasno obvestiti staršev. Žal so razmere še vedno zelo zahtevne in nepredvidljive, zato 

starše prosi za potrpljenje in razumevanje. Pove še, da Vrtec v naravi letos odpade. 

Ga. Čeh pove, da starši razumejo, da v JVIZ šoli in vrtcu delajo po navodilih MIZŠ, NIJZ in da so 

informacije večino časa podane šele zadnji trenutek ter se zavedajo, da se vsi zaposleni trudijo, da bi 

delo oz. življenje v vrtcu potekalo čim bolj »normalno«. 

 

 

 

K točki 4: Poročilo o delu JVIZ OŠ Dobrna v prvi polovici šolskega leta 2020/2021 

Poročilo o delu šole je predstavil g. Šteger (v prilogi). 

 

G. Šteger je poleg poročila o delu v prvi polovici šolskega leta izpostavil predvsem zadovoljstvo s 

sodelovanjem in pomočjo staršev pri pouku na daljavo. Kljub težkim časom za otroke, starše in učitelje 

je pouk potekal nemoteno 

 

 

K točki 5: Razprava o poročilih 

 

Razprave ni bilo. 

 

 

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

 

SKLEP 2RS/2: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna  je na 2. redni seji, 11. 2. 2021 sprejel Poročilo o 

delu JVIZ VRTCA in OŠ Dobrna v šolskem letu 2020/2021. 
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K točki 6 in 7: Pobude, vprašanja, razno. 

 

Prevozi: 

Go. Mešl Štravs zanima, če je mogoče vozni red šolskih prevozov kaj spremenjen. 

Ravnatelj odgovarja, da je vozni red ostal enak. 

 

Jutranje varstvo ob ponedeljkih: 

Ga Čeh sprašuje, če je ob ponedeljkih, ko se učitelji testirajo, ne bo jutranjega varstva in prevozov? 

Ravnatelj odgovarja, da je zaenkrat ne gre drugače in da bo vsaka sprememba pravočasno objavljena 

na spletni strani. 

 

Testiranje zaposlenih: 

Go. Neo Bošnjak zanima, zakaj se morajo zaposleni testirati v Celju in ne na Dobrni? 

Ravnatelj pove, da je apeliral na ZD Celje in Občino Dobrna, ampak zaenkrat še ni možnosti testiranja 

na Dobrni. 

 

NPZ: 

Ga. Hriberšek Katarina sprašuje, če letos bo izpeljano NPZ? 

Ravnatelj pove, da zaenkrat kaže, da NPZ letos bo. 

 

Pouk po 22. 2. 2021: 

Starše zanima, kako bo potekal pouk po 22. 2. 2021. 

Ravnatelj razloži, da bo pouk potekal v mehurčkih. Maske dobo obvezne na hodnikih in ostalih 

skupnih prostorih, otroci se praviloma ne bodo mešali, če že, bodo obvezne maske. 

 

Ga. Čeh v imenu staršev pohvali delo vzgojiteljev in učiteljev. Starši so na splošno zelo zadovoljni s 

potekom pouka na daljavo in z odzivnostjo učiteljev, njihovo selekcioniranje snovi in prilagojeno 

ocenjevanje ter cenijo njihov trud in pripravljenost. Zanima jo, če so učitelji opazili kakšne posebno 

velike zaostanke pri učencih. 

Ravnatelj pojasni, da so bili učenci prve triade po večini zelo pridni in so opravili vse obveznosti. Pri 

starejših učencih se je včasih pojavila neodzivnost, neopravljanje nalog in zadolžitev, zato so nekatere 

učence povabili v šolo. Ti učenci so potrebovali malo več spodbude in motiviranja za delo. Realna 

slika se bo pokazala zdaj, ko se bodo učenci vrnili v šolske klopi.  

 

Material za LUM: 

Starše zanima, če bo v naslednjem šolskem letu prispevek za material za LUM manjši, glede na to, da 

otrok ni v šoli in »letošnjega« materiala niso uporabljali. 

Ravnatelj odgovarja, da se o tem še niso pogovarjali – konec šolskega leta bodo naredili pregled in 

preračunali strošek. 

 

Ga. Čeh sprašuje kaj je s šolskim sadovnjakom? 

Ravnatelj pojasni, da so na začetku tega projekta koristili sadovnjak, zadnja leta pa ne kaj dosti. 

Ga. Čeh predlaga naj se delo v sadovnjaku doda v LDN za naslednje šolsko leto (uporaba v učne in 

raziskovalne namene). 

 

Starši so izrazili nestrinjanje z uporabo gob v prehrani šolske kuhinje. 

Ga. Ulaga pove, da so VIZ zavodi zavezani k ponujanju raznolike prehrane in tako tudi različnih 

okusov. Gobe so kot dodatek na jedilniku zelo redko (manj kot 1x mesečno), pa še to so gojene gobe, 

tako da kakšne nevarnosti ni. 

Ga Bratuša pripomni, da so gobe del Slovenske hrane in da v tem, da jih ponudimo otrokom ne vidi 

nič spornega, pač pa je to celo dobrodošlo. Prav je da otroci spoznajo različne okuse, razprave o 
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različnih okusih za hrano in o tem kaj posamezni otrok rad je in česa ne, pa nikakor niso plodna 

diskusija in niso primerne za Svet staršev.  

 

Ga. Čeh sprašuje, zakaj je v prvem razredu prisotna samo ena učiteljica? 

Ravnatelj razloži, da so to navodila MIZŠ, razlogi pa preventivni, saj je potrebno tudi učitelje 

obvarovati pred preveč stiki z ostalimi. 

 

Ga. Augustinčič Simona izrazi vse pohvale učiteljici prvega razreda, go. Pintar Silvi. 

 

Ga. Čeh izrazi vse pohvale ge. učiteljici Teji Zbičajnik, ki je otrokom na pustni dan dovolila, da pridejo 

v šolo našemljeni. 

 

Ga. Mešl Štravs vpraša, kaj so teme/točke ki bi jih želeli predstavniki staršev posredovati Svetu 

zavoda? 

Ga. Čeh izpostavi prostorsko problematiko in želi, da se prenese predvsem vprašanje, če se je na to 

temo že kaj ukrenilo: prijava na kašen razpis, načrtovanje, prošnja na MIZŠ… 

 

Ga. Avgustinčič sprašuje, zakaj otroci 1. razreda v jutranjem varstvu nosijo maske. 

Ravnatelj razloži, da so maske v jutranjem varstvu v izrednih primerih obvezne, ker se mešajo otroci iz 

različnih razredov (v tem primeru 1. in 3.). 

 

Ga. Čeh se zahvali vsem prisotnim in sestanek zaključi ob 18.30. 

 

 

 

 

Dobrna,  19. 2. 2021 

 

 

Zapisala:       Predsednica  sveta staršev: 

Klavdija Dovečer      Melita Čeh 

 


