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SVET STARŠEV   

 

PREDLOG ZAPISNIKA 

1. redne  seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna dne, 

27. 9. 2022, ob 17. uri  
 

Prisotni so bili: Matevž Flis, Smodej Sara, Pogladič Monika, Fijavž Sara, Golob Peter, Verdel Maja, 
Podergajs Katja, Augustinčič Simona, Novak Irena, Kolar Lidija, Krajnc Barbara, Vrečko Šimunič 
Melita, Pohajač Alenka, Špegel Gorazd, Podpečan Petra, Šterk Andrej, Šibanc Nataša 
Originalna tabela prisotnosti je sestavni del zapisnika. 

Ostali prisotni so bili: Marko Šteger, ravnatelj, Ksenija Ulaga, vodja vrtca 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 2021/2022 

5. Letni delovni načrt  JVIZ OŠ Dobrna  v šolskem letu 2022/2023 

6. Pobude, vprašanja 

7. Razno 

 

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

soglasno, s 16 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.  Člani so se soglasno odločili, da bo glasovanje za predsednika/co in namestnika/co javno. 

Prisotni predstavniki staršev so za predsednika Sveta staršev predlagali go. Šibanc Natašo, za namestnika 

pa je bil predlagan g. Špegel Gorazd.  

Oba predlagana kandidata sta kandidaturo sprejela, zato so člani soglasno potrdili go. Šibanc Natašo za 

predsednico in g. Špegel Gorazda za namestnika predsednice Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023. 

 

SKLEP 1RS/: Svet staršev je na 1. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 27. 9. 2022 potrdil go. 

Šibanc Natašo za predsednico in g. Špegel Gorazda za namestnika predsednice Sveta staršev za 

šolsko leto 2022/2023. 

Vodenje seje je prevzela ga. Šibanc Nataša, predsednica Sveta staršev. 

 

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

Ga. Novak opozori, naj se v zapisnik doda točka o vprašanju glede prevozov za Klanc. 

Zadeva je bila dodana v zapisnik. 

 

Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 16 glasovi ZA sprejel: 

 

SKLEP 1RS/2: Svet staršev je na 1. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 27. 9. 2022 potrdil 

zapisnik   3. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna. 

 

 

K točki 3: Pregled realizacije sklepov zadnje seje 

Odprtih vprašanj ni. 

 

 

K točki 4: Poročilo o delu JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2020/2022 

 

 

Poročilo o delu šole v šolskem letu 2021/2022 je predstavil g. Šteger (v prilogi). 

Ravnatelj je povzel poročilo, ki so ga predstavniki staršev predhodno že prebrali iz gradiva za sejo. 

Izpostavil je predvsem posebne pogoje, ki so botrovali in krojili delo v šolskem letu 2021/2022 in 

poudaril, da je delo oziroma pouk ob upoštevanju vseh odlokov in navodil, potekalo po LDN. 

Zastavljeni cilji so bili doseženi, planirane aktivnosti realizirane. 

Razprave o poročilu ni bilo. 

Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2021/2022 je predstavila ga. Ulaga (v prilogi). 

Ga. Ulaga je na kratko orisala delo vrtca v prejšnjem šolskem letu in izpostavila nekaj iztočnic: bilo je 

veliko bolniških odsotnosti, večina zastavljenih aktivnosti/nalog je bila izvedena. 

Razprave o poročilu ni bilo. 

 

 

Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 16 glasovi ZA sprejel: 

 

SKLEP 1RS/4-1: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna  je na 1. redni seji, 27. 9 2022 sprejel Poročilo o 

delu JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2021/2022. 

 

 

K točki 5: Letni delovni načrt JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2022/2023 

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. 

G. Špegel predlaga, da bi poročilo o delu in predstavitev LDN v prihodnje predstavili s pomočjo 

projekcije, da bi predstavniki staršev tako lažje spremljali povedano. 

Ravnatelj pove, da to sicer ni problem, je pa gradivo za sejo objavljeno toliko prej in pričakuje se, da si 

ga bodo predstavniki staršev prej prebrali in se tako pripravili na razpravo. 

 

Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je z 16 glasovi ZA sprejel: 
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SKLEP 1RS/5: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna se je na 1. redni seji, 27. 9 2022 sprejel Letni 

delovni načrt JVIZ OŠ Dobrna v šolskem letu 2022/2023 

 

SKLEP 1RS/5-1: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna se je na 1. redni seji, 27. 9 2022 sprejel 

nadstandardni program  storitev za šolsko leto 2022/2023. 

 

 

 

K točki 6 in 7: Pobude in vprašanja, Razno 

JUTRANJE VARSTVO:  

Predstavnike staršev zanima, zakaj se šola zjutraj zaklepa in morajo otroci čakati zunaj pred vrati. 

Zanima jih tudi kako je z jutranjim varstvom.  

Ravnatelj pojasni, da je šola zjutraj odprta od 7:00 do 7:10 in potem od 7:20 do 7:35, za redni začetek 

pouka se šola odpre ob 8:00. Vmes je ves čas odprt stranski vhod, kjer lahko kadarkoli vstopijo 

zamudniki. Na šoli je organizirano jutranje varstvo za otroke prvega razreda (tako narekuje zakon), 

vendar pa so na prošnjo staršev, lahko v jutranjem varstvu tudi otroci 2.,3. in 4. razreda. 

Ga. Krajnc sprašuje, zakaj otroci zjutraj ne morejo čakati na pouk v avli in če že mora biti z njimi 

odrasla oseba, bi lahko bila to tudi čistilka. 

Ravnatelj pove, da je to nesprejemljivo. 

Ga. Kolar še predstavi situacijo, ko je otrok zamudil na nulto uro in potem ni upal vstopiti skozi 

stranska vrata, saj se je bal reakcije učiteljice. 

Ravnatelj ponovno pojasni, da so stranska vrata odprta za vse učence, kar pa nikakor ne pomeni, da 

lahko v šolo vstopajo vsi in kadarkoli. Ve se kdaj se pouk začne, če pa kdo slučajno zamudi, pa nikoli 

ni problem vstopiti skozi stranska vrata. 

 

MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE: 

Ga. Šibanc izpostavi problem medsebojnega spoštovanja na relaciji učenec – učitelj / učitelj – učenec. 

Strinja se, da pravila morajo biti in da je avtoriteta učitelja pomembna, vendar pa je prav tako 

pomembno, da učitelj spoštuje učenca. Tu misli predvsem na spoštljivo komunikacijo brez kričanja in 

poniževanja otrok. Starši opažajo, da se določeni učitelji nimajo ustreznega pristopa do otrok in želijo, 

da ravnatelj tej temi nameni kakšno besedo na konferenci. 

 

DELOVNI ZVEZKI: 

Na prejšnji seji so se starši pogovarjali o prevelikem števili delovnih zvezkov in predlagajo, da se o tej 

problematiki razpravlja že zdaj, da se bodo pripombe in morebitne spremembe upoštevale pri izboru 

delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto. 

Želijo si tudi več poučevanja v naravi, več iskustvenega učenja in spodbude za učitelje, da se bodo 

posluževali drugih metod poučevanja in bodo bolj inovativni pri predstavljanju snovi. 

 

POUK ZGO IN GEO: 

Predstavniki staršev izpostavijo težave pri pouku zgodovine in geografije: 

- učiteljica nima pravega pristopa k prezentiranju snovi, saj ji ne morejo slediti niti tisti najbolj 

prizadevni učenci 

-  zapiske morajo delati otroci samo po njenem predavanju, kar je za osnovnošolce prezahtevno 

-  med poukom ne dovoli vprašanj 

-  ocenjuje celoletno lansko snov, tudi tisto, ki je v lanskem šolskem letu niso predelali 

-  komunikacija do otrok ni spoštljiva 

G. Špegel še pove, da je na spletni strani kot učiteljica zgo in geo še vedno navedena ga. Lešnik. 

Prosi za korekcijo. 

Ravnatelj pove, da bodo ime na spletni strani popravili. Z omenjeno učiteljico se bo pogovoril. 
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SUPLENCE V LOPOLISU VIDNE ŠELE ZJUTRAJ: 

Predstavnica 7.b razreda je povedala, da je zelo moteče, da včasih šele zjutraj izvedo, da učitelja ne 

bo. 

Ravnatelj pove, da morajo učenci (in ne starši) spremljati urnik, ne samo nadomeščanja. Včasih učitelj 

zboli čez noč in takrat je nemogoče zadevo objaviti prej kot zjutraj. Pove tudi, da bodo usposobili 

ekran na zgornjem hodniku in bodo tam urniki objavljeni. 

 

DOPOLNILNI POUK: 

G. Goloba zanima, kdaj se bo začel dopolnilni pouk. 

Ravnatelj pove, da dopolnilni pouk že poteka po urniku. 

Predstavnici 7.r in 6.r izpostavita, da se dopolnilni pouk različnih predmetov »prekriva« na urniku. 

Ravnatelj pojasni, da ne potekajo dopolnilne ure za vse predmete naenkrat, pač pa po potrebi in 

dogovoru – en predmet naenkrat. 

 

VEČ INTERESNIH DEJAVNOSTI: 

Predstavnica 5.a pove, da si starši želijo več različnih interesnih dejavnosti za otroke, predvsem bi si 

želeli več poudarka na kulturi. Moti jih tudi, da pri šahovskem krožku otroci igrajo šah na računalniku in 

ne »v živo«. 

 

GODBA NA DOBRNI: 

G. Flis pove, da je na Dobrni začela delovati godba in pozove starše, naj otroke pošljejo h godbi. 

 

VEDENJE OTROK NA PRIREDITVAH: 

Ga. Podpečan predlaga, da predstavniki apelirajo na starše, da svoje otroke podučijo, kako se je treba 

vesti na prireditvah, saj je potrebno spoštovati organizatorje in nastopajoče. Neprimerno vedenje, ki 

smo mu bili priča na dosedanjih prireditvah (v ozadju dvorane) je moteče in popolnoma nesprejemljivo. 

 

PREVOZI: 

Starše zanima zakaj kombi iz Vin vozi ob 6:50 včasih pa odpelje že ob 6:45 – 5 minut je velika razlika 

in potem pride do zamujanja. 

Ravnatelj bo govoril s prevoznikom. 

 

PEVSKI ZBOR: 

Ga. Šibanc predlaga, da bi se učiteljica, ki vodi pevski zbor potrudila motivirati fante, da bi se pridružili 

zboru. Pevska kultura v Dobrni je tradicionalna in škoda bi bilo, da bi zamrla. 

Ravnatelj pove, da se je zboru pridružilo nekaj tistih fantov, katerih starši pevsko kulturo gojijo tudi 

doma. 

 

 

MEDVRSTNIŠKO NASILJE V 1. RAZREDU: 

G. Golob izpostavi problematiko nasilja med otroki v 1. razredu.  

Ravnatelj razloži, da je v primeru, da kdo opazi kakršnokoli nasilje med otroki to najprej pove 

razredničarki. Če ta sama zadeve ne more rešiti, se obrne na ravnatelja. 

 

PREMALO ČASA ZA KOSILO: 

Predstavnica 7.a pove, da otroci predvsem višjih razredov potožijo, da imajo premalo časa za zaužitje 

kosila: vrsta pred delilnim pultom je zelo dolga, predolgo čakajo da lahko prevzamejo obrok in potem 

ostane premalo časa za umirjeno prehranjevanje.3 

Ravnatelj pojasni, da so v septembru še usklajevali urnike in da bo v oktobru situacija boljša. 

 

ZAPISNIK SVETA STARŠEV: 

Predstavnica staršev si želi, da bi zapisnike sej Sveta staršev dobili na vpogled v krajšem času kot 

doslej. 
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Ga. Šibanc se vsem prisotnim zahvali za udeležbo. Ob 19.02 zaključi 1. redno sejo Sveta staršev 

šolskega leta 2022/2023. 

 

 

Dobrna,  27. 9. 2022 

 

 

Zapisala:       Predsednica  Sveta staršev: 

Klavdija Dovečer      Šibanc Nataša 

 


