
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV 
Torek, 28. september 2010, OŠ Dobravlje 
 
Prisotni: Nataša Sever, Dagmar Čehovin, Urška Štor, Mateja Štor, Darja Čufer (N), Viktorija 
Kante, Mateja Jerkič, Mojca Drofenik, Ingrid Marc, Gordana Krkoč, Nada Pirjevec, Melita 
Bizjak (N), Matjaž Petre, Mateja Trošt, Erika Krušec, Dorotej Volk, Leon Brecelj, Tatjana 
Lozar, Mitja Kočevar, Boža Slokar, Andrejka Bizjak, Martina Cigoj, Bogomir Tomažič, 
Primož Novak, Egon Stopar 
 
Odsotnost opravičili:  
 
Dnevni red:  

1. Konstitucija sveta staršev (SS) 
2. Izvolitev predstavnika SS v svetu šole (SŠ) 
3. Letna samoevalvacija šole in pregled uresničevanja vzgojnega načrta (VN) 09/10 
4. LDN 10/11 
5. Pravila šolske prehrane (PŠP) 
6. Šolski parlament (ŠP) 
7. Pripombe in predlogi 

 
Uvod ravnateljice. 
 
K točki 1: 
Ravnateljica pove, da je potrebno izvoliti predsednika SS in se odločiti koliko časa naj traja 
mandat. 
SKLEP 1: SS je za predsednika SS OŠ Dobravlje izbral Egona Stoparja. 
SKLEP 2: Predsednika se imenuje za 3 leta. 
 
K točki 2: 
V SŠ je potrebno nadomestiti predstavnika SS, ki je bil doslej Marjana Krašna. Predlagana je 
bila Nada Pirjevec, ki se je s kandidaturo strinjala. 
SKLEP: SS je za predstavnika SS v SŠ izbral Nado Pirjevec.  
 
K točki 3:  
1) Ravnateljica je predstavila anketo glede nadstandardnih dejavnosti na OŠ Dobravlje. 
Splošna ocena anketiranih otrok in staršev je, da je ponudba in kakovost dejavnosti dobra. 
2) Ravnateljica je predstavila uresničevanje VN 09/10. Izpostavljeni problemi pomanjkanja 
športnih krožkov v podružničnih šolah, premalo možnosti za brezplačno učenje drugih tujih 
jezikov, osnovne vzgoje glede olike in organizacije prevoza. Ravnateljica je obljubila, da bo 
sicer preverila, če bi učitelji centralne šole v Dobravljah izvajali športne dejavnosti v obliki 
krožkov na podružničnih šolah, vendar pa je povedala, da so zaradi finančnih in kadrovskih 
omejitev, možnosti za to dokaj majhne. 
Splošna ocena je, da bi bilo potrebno samoevalvacijo narediti tudi v nižjih razredih in 
preveriti možnosti organizacije obšolskih dejavnosti po pouku. Predlagano je bilo, da naj 
ravnateljica izvaja pogostejše hospitacije v podaljšanem bivanju. Preveriti je treba delovanje 
športnih interesnih dejavnosti in možnosti, da klubi, ki koristijo dvorano, izvajajo brezplačne 
treninge učencev OŠ Dobravlje. Ravnateljica je pojasnila, da tako sodelovanje že poteka na 
področju rokometa, košarkarji pa zaradi določenih stroškov za te storitve zaračunavajo manjši 
prispevek.   
 



K točki 4:  
Ravnateljica je predstavila LDN 10/11. 
Poudarki in predlogi: 
1) Starše je treba bolje seznaniti z nivojskim poukom, zato naj se v 6. razredu ob pravočasno 
organizira roditeljski sestanek, na katerem se staršem podrobneje predstavi nivojski pouk. 
2) Z namenom zagotovitve boljše informiranosti o vsebini izbirnih predmetov se v vsakem 
letniku organizira skupni roditeljski sestanek, na katerem se predstavi več podrobnosti. 
3) Skupne pogovorne ure je potrebno organizirati čimprej – že v oktobru. 
4) Glede objavljanja fotografij otrok na spletnih straneh šole se ohrani trenutno prakso. 
5) V LDN se v poglavju o vzdrževanju doda alinejo, da bo OŠ spremljala aktivnosti na 
področju investicije na POŠ Vrtovin. 
SKLEP: SS je dal pozitivno mnenje k LDN 10/11. 
 
K točki 5:  
Ravnateljica je predstavila PŠP in predlagala dve vsebinski dopolnili ter opozorila, da mora 
SS izbrati predstavnika staršev v komisiji za prehrano. 
Predstavniki SS naj spremljajo kakovost malice in opozorijo na morebitne pomanjkljivosti. 
Za predstavnico SS v komisiji za šolsko prehrano je bila predlagana Mateja Jerkič, ki se je 
strinjala s predlogom. 
SKLEP 1:  SS je za predstavnico SS v komisiji za prehrano OŠ Dobravlje potrdil Matejo 
Jerkič. 
SKLEP 2: SS daje pozitivno mnenje k PŠP. Končna verzija besedila PŠP z dopolnili bo 
objavljena na spletni strani.   
 
K točki 6:  
Ravnateljica predstavila delo ŠP v šolskem letu 09/10 – tema je bila Stereotipi, rasizem in 
diskriminacija. Organizirana so bila srečanja, delavnice, izdelava plakata itd. Aktivno 
sodelujejo predvsem starejši učenci. Obiskali so tudi Državni zbor DZ RS. Učenci se med 
razrednimi urami želijo pogovarjati o aktualnih problemih.V šolskem letu 10/11 je tematika 
ŠP Vpliv medijev in družbe na oblikovanje mladostnika.  
 
K točki 7:  
Bogomir Tomažič je kot predstavnik šolskega sklada (ŠS) povedal , da je na spletni strani 
objavljen Pravilnik o šolskem skladu. Predlagal je nekaj možnih aktivnosti za zbiranje denarja 
in da se upravni odbor ŠS čimprej sestane. 
 
 

 
 
 


