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SVET STARŠEV   

 

ZAPISNIK 

3. redne  seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna dne, 

9. 6. 2022, ob 17. uri  
 

 

Prisotni so bili: Škoflek Jernej, Dobovičnik Valentina, Kričaj Jasna, Štimulak Lidija, Podergajs 

Katja, Avgustinčič Simona, Novak Irena, Ana Krivec, Kos Petra, Baloh David, Podpečan 

Petra, Šibanc Nataša, Ferlič Natalija, Dobovičnik Marjanca, Milena Bratuša in Maja Mešl 

Štravs kot predstavnica Sveta zavoda. 

Opravičili so se: Čretnik Mojca, Melita Čeh, Melita Vrečko, Verdel Maja 

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

Predsednik Sveta Staršev g. Baloh pozdravi navzoče in predstavi dnevni red: 

 

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

2. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje 

3. Poročilo o delu VRTCA Dobrna v drugi polovici šolskega leta 2021/2022 

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

5. Razprava o poročilih 

6. Potrditev izbora delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 

7. Pobude, vprašanja 

8. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno, s 16 glasovi sprejet. 

 

 

K točki 1: Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna 

Pripomb ni bilo. 

Zapisnik je bil soglasno potrjen. 

 

SKLEP 3RS/1: Svet staršev je na 3. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 9. 6. 2022 

potrdil zapisnik   2. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna. 

 

 

 

Javni vzgojno–izobraževalni zavod 

Osnovna šola Dobrna 
Dobrna 1, 3204 Dobrna 

Tel.: 03  780 16 50; Fax.: 03 780 16 59 

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

http://www.os-dobrna.si 

 

mailto:os.dobrna@guest.arnes.si
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K točki 2:  Pregled realizacije sklepov prejšnje seje.  

 

Na prejšnji seji predstavniki Sveta staršev niso sprejeli posebnih sklepov. 

 

- Druženje 

Glede na to, da so straši izrazili željo po druženju in dogodkih, bi ravnatelj želel omeniti, da 

SO IMELI NA ŠOLI Akademijo – dogodek ob koncu šolskega leta, i je sovpadal s 60 letnico 

šole. Vrtec Dobrna je organiziral Športno druženje, ki je bilo zelo pozitivno sprejeto. 

 

K točki 3: Poročilo o delu JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2021/2022 

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

 

 

K točki 3: Poročilo o delu ŠOLE in VRTCA Dobrna v šolskem letu 2021/2022 

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

 

 

 

K točki 5: Razprava o poročilih 

Razprave ni. 

 

SKLEP 3RS/2: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna  je na 3. redni seji, 9. 6. 2022 sprejel 

Poročilo o delu JVIZ VRTCA in OŠ Dobrna v šolskem letu 2021/2022. 

 

 

 

K točki 6: Potrditev izbora delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 

 

G. ravnatelj pove, da je nabor delovnih zvezkov zmanjšan na minimum, kar pa se tiče 

predloga za uporabo digitalnih delovnih zvezkov pove, da so tudi ti plačljivi in da se za 

uporabo zaenkrat učitelji niso odločili. Delovni zvezki so nekakšen priročnik oziroma 

povzetek vsega znanja, ki ga otrok pridobi čez leto in ga lahko uporablja tudi kasneje, v 

srednji šoli. Delovni zvezki so vsekakor priporočljivi kot pomoč pri učenju. 

Ga. Podpečan pripomni, da ostajajo delovni zvezki prazni, da jih otroci ne uporabljajo dovolj 

in so s s tega vidika nesmiselni. Poleg tega je tu še večno vprašanje težkih šolskih torb. 

G. ravnatelj pojasni: 

- da so se letos dogovorili in nabavili berila za vse učence,  

- da je predlagal, da se pri pouku uporablja čim več malih zvezkov, 

- urnik so oblikovali tako, da je čim več blok ur, 

- športni copati, oblačila in stvari, ki jih potrebujejo vsak dan naj bodo v omarici, 

- apeli na učitelje naj poskusijo zmanjšati število delovnih zvezkov pri svojem pouku in 

poskusijo najt alternative 

Go. Bratušo zanima zakaj je strošek za delovne zvezke na OŠ Dobrna višji kot na ostalih 

celjskih šolah. To vprašanje se je pojavilo pred dvema letoma, pa je stanje še vedno isto. 
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Ravnatelj odgovarja, da je izbor učbenikov avtonomija učitelja in da glede na učni načrt ter 

način poučevanja izbere, kar se mu/ji zdi najbolj optimalno za učence.  

Ga. Ferlič pripomni, da bi se o tej problematiki morali pogovarjati prej, že čez leto in ne zdaj, 

ko je potrebno zadevo potrditi in ni več časa za iskanje alternative. Predlaga, da se naslednje 

leto problematike lotijo prej. 

 

 

SKLEP 3RS/3: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna  je na 3. redni seji, 9. 6. 2022 sprejel izbor 

delovnih zvezkov OŠ Dobrna za šolsko leto 2022/2023. 

 

K točki 7: Pobude, vprašanja 

- Zakaj se skupine v vrtcu vsako leto mešajo 

Go. Dobovičnik zanima, zakaj se skupine v vrtcu iz leta v leto mešajo. Ga. Ulaga pojasni, da 

otroke v skupine razporeja svetovalna delavka v skladu s pravilnikom. Glede na strukturo 

otrok  v Vrtcu Dobrna in normative, je težko oblikovati homogene skupine zato so 

premeščanja pri kombinacijah nujna, da lahko sprejmemo čim večje število otrok. 

 

- Pogoste menjave vzgojiteljic 

Ga. Škoflek sprašuje, zakaj se vzgojiteljice v skupini tolikokrat menjajo, in to vznemirja otroke 
in starše. Ga. Ulaga pove, da popolnoma razume pomisleke staršev, da pa je potrebno žal 
zaradi več bolniških odsotnosti delavk, preostale zaposlene prerazporediti tako, da program 
nemoteno teče. Žal na zdravje delavk ne morejo vplivati, zato je spremembe med letom 
treba pričakovati. 
 

- Zaklenjena vhodna vrata v šolo 

 

Ravnatelj pove, da se stranski vhod odpre ob 6:10, glavni vhod pa ob 8:00. Ni razloga, da bi 

bila šola ves čas odprta, učenci pa tako vejo, kdaj se jim začne pouk in ni razloga, da bi 

prihajali prej in čakali pred šolo. 

 

- Parkirani motorji za šolo 

 

Ravnatelj pove, da je okolica šole javni prostor v lasti Občine Dobrna in da po 15ti uri nimajo 
več vpliva na dogajanje okoli šole.  
 
 

- Prevozi Rupe 

 
Ravnatelj bo govoril s prevoznikom, da spremeni jutranjo uro pobiranja učencev, čas za 
odhod domov pa je nemogoče spremeniti. 
Ga. Mešl pohvali g. Šventa, ji je pri prevozih otrok izredno prijazen in prilagodljiv. 
Ga. Novak v imenu staršem pohvali go. Žužek za prizadevnost in prijaznost skozi vse leto. 
Ga. Krivec pove, da so bili starši v letošnjem šolskem letu zelo zadovoljni z go. Zbičajnik in 
se ji zahvaljujejo potrpežljivost in odlično organizacijo dela.  
Ga. Vrečko v imenu staršev izreka zahvalo in vse pohvale ge. Delčnjak Smrečnik in pove da 
srčno upajo, da bo šla z otroki v 5. razred in jih poučevala še eno leto. 
Ga. Mešl poda idejo; glede na to, da so starši vsako leto in vedno tako zelo zadovoljni z go. 
Delčnjak Smrečnik, bi bilo smiselno, da jo predlagajo za občinsko nagrado. 
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Pohvalila je še go. Ofentavšek, ki ja tako strpno in dosledno delala na medsebojnih odnosih 
v razredu ter ob sprotnem reševanju težav dokazala, da je možno tudi s preprostimi a 
doslednimi koraki povzročit pozitivne spremembe. 
 

- Ali obstaja brezplačna opcija namesto Lopolisa 

Ravnatelj pojasni, da je uporaba Lopolisa že utečena in da žal brezplačne variante ne pozna. 

 

- Medvrstniško nasilje 

Starši predlagajo več pogovorov, več izobraževanj na to temo. Žal je tovrstnega nasilja med 
otroki vedno več in rešitve je potrebno iskati sproti ali že prej preden pride do težav. 
Predstavniki 6.b v imenu staršev izreka pohvale ge. Špegel – je učiteljica s srcem in otroci jo 
imajo radi. Starši opozarjajo tudi, na spoštljiv odnos učiteljev do otrok, ki naj ne vključuje 
obtoževanja, primerjanja kričanja na otroke. 
Ravnatelj pove, da bodo na konferenci posebej spregovorili o problematiki medvrstniškega 
nasilja, za naslednje šolsko leto pa načrtujejo več predavanj na to temo. Svetovalna delavka 
se z otroki tudi individualno pogovarja. Meni tudi, da je tu najlažje zadeve reševati sproti in 
sicer ko se pojavijo konkretni primeri, v nasprotnem primeru včasih nasilja niti ne zaznajo. 
 

- Preveč ocen, ki so koncentrirane na konec šolskega leta 

Ravnatelj pove, da se je po novem pravilniku s koncem januarja število ocen zmanjšalo. 
Ga. Šibanc se v imenu staršev 7.b razreda zahvaljuje ge. Velečič za spoštljiv način 
reševanja konfliktov.  
Starši še izpostavijo problematiko mobilnih telefonov v šoli, šoli v naravi in predlagajo, da bi 
telefone v šoli se s pravilnikom prepovedali. Ravnatelj pove, da je uporaba telefonov v času 
pouka prepovedana, za kaj več pa žal niso pristojni. Med starši pa tako ni enotnega mnenja, 
tako da je ta izziv težko rešljiv. 
Starši še pohvalijo paraolimpijski da in organizacijo obiska Timija Zajca – otroci so bili 
navdušeni. 
 
 
Ga. Baloh se vsem prisotnim zahvali za udeležbo. 
Seja se je zaključila ob 19.25.  
 
 

 

Dobrna,  15. 6. 2022 

 

 

Zapisala:       Predsednik  sveta staršev: 

Klavdija Dovečer      David Baloh 


