
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 
Četrtek, 3. december 2009, OŠ Dobravlje 
 
 
Prisotni: Ksenija Ušaj, Egon Stopar, Aleksandra Hain, 
Gordana Krkoč, Andrejka Krapež, Leon Brecelj, Bogomir Tomažič, Mojca Drofenik, Marjan 
Krašna, Nada Pirjevec, Tatjana Lozar, Marija Bratina, Mirjam Kalin 
 
Upravičeno odsotni: Ingrid Marc, Nataša Sever, Mateja Štor, Robert Krkoč, Boža Slokar, 
Viktorija Kante, Mateja Jerkič. 
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika prve seje 
2. Izvolitev novega predsednika 
3. Oblikovanje mnenja glede pobude krajanov Vipavskega Križa 
4. Imenovanje upravnega odbora Šolskega sklada 
5. Razno 

 
K točki 1:  
 
Gordana Krkoč je predlagala, da najprej obravnavamo točko 4., ki je pomembna, kajti sama 
bo morala predčasno zapustiti sestanek.  
S predlogom smo se strinjali vsi prisotni ter sestanek nadaljevali po predlaganem dnevnem 
redu:   
 

2. Imenovanje upravnega odbora Šolskega sklada 
3. Izvolitev novega predsednika 
4. Oblikovanje mnenja glede pobude krajanov Vipavskega Križa 
5. Razno 

 
K točki 2 (4): 
 
Najprej je ravnateljica na kratko pojasnila vsebino in naloge Šolskega sklada ter nam 
pojasnila našo nalogo – izvoliti tri člane ter predsednika sklada. Svet staršev je sicer svoje 
člane imenoval že v lanskem letu, vendar pa se je ena članica zaradi prezasedenosti opravičila 
in odpovedala sodelovanje. Poleg tega pa so bili imenovani le trije člani. Ravnateljica pove, 
da je potrebno izbrati tudi predsednika. Svet staršev vztraja, da upravni odbor izmed svojih 
članov sam določi predsednika.   
Hkrati smo že v začetku razprave ugotovili, da nas je prisotnih točno polovica članov ter da je 
naša sklepčnost na preizkušnji. Iz praktičnih razlogov smo se odločili, da na sestanku 
izberemo kandidate, nato pa pismo zaprosimo vse člane sveta starše za soglasje (oziroma 
zavrnitev) k našim predlogom – PRILOGA 1. Prosimo vas, da izpolnjeno prilogo pošljete na 
naslov OŠ Dobravlje, Dobravlje 1, 5263 Dobravlje, s pripisom: Za svet staršev; ali pa 
prinesete v tajništvo šole.  
 
K točki 3 (2): 
 
Dosedanja predsednica Sveta staršev OŠ Dobravlje, Sanda Hain, je že na 1. sestanku sveta 
staršev OŠ Dobravlje podala pisno odstopno izjavo, z argumenti, ki so jih ostali člani sveta 



sprejeli. Skupina staršev je za novega predsednika predlagala kandidata Egona Stoparja, ki je 
voljan prevzeti funkcijo. Vsi prisotni starši smo se strinjali s predlaganim kandidatom, zaradi 
skrajne sklepčnosti pa smo se tudi pri tej točki odločili, da poiščemo večinsko soglasje. 
Prosimo vas, da svojo potrditev ali zavrnitev izrazite v PRILOGI 1. Prosimo vas, da 
izpolnjeno prilogo pošljete na naslov OŠ Dobravlje, Dobravlje 1, 5263 Dobravlje, s pripisom: 
Za svet staršev; ali pa prinesete v tajništvo šole.  
 
K točki 4 (3):  
PRILOGA 2 
 
K točki 5:  
1. Dogovorili smo se, da vsakokratni zapisnik seje sveta obravnavamo in potrdimo na 
naslednji seji ter ga nato objavimo na spletni strani OŠ Dobravlje.  
2. Dogovorili smo se, da se gradivo za seje sveta staršev članom pošlje po elektronski pošti, 
pri čemer mora vsak prejemnik potrditi prejem.  
3. Trenutno območni odbor RK Ajdovščina organizira občinsko akcijo pomoči dvema 
invalidoma, po pomoč so se obrnili tudi na OŠ Dobravlje. Z dopisom so predlagali, naj otroci 
zbirajo denar, ki ga sicer potrošijo za drobne priboljške, predvsem žvečilke in petarde.  
Svet staršev meni, da naj se dopis obesi na oglasne deske centralne in podružničnih šol, 
posebej pa se pri tej zadevi nebi angažirali, pač pa bi odločitev o sodelovanju v akciji 
prepustili staršem in otrokom.  
4. Član sveta staršev je pripravil predlog poslovnika Sveta staršev. Ravnateljica je priskrbela 
vzorec poslovnika, ki ga je izdelala pravna firma. Dogovorili smo se, da se oba predloga 
elektronsko posredujeta članom, skupaj z gradivom za naslednji sestanek, na katerem bodo 
podali svoje mnenje o obeh.  
5. Tudi na svet staršev OŠ Dobravlje se je z dopisom (PRILOGA 3) obrnil Svet staršev OŠ 
Radovljica, ki je pričel akcijo zbiranja podpisov za oblikovanje zahteve za zmanjšanje 
normativa otrok v osnovni šoli iz 28 na 24 otrok. Zahteva bo skupaj s podpisi posredovana 
Ministrstvu za šolstvo in šport. Prisotni starši smo se dogovorili, da je dopis priloga zapisniku 
sestanka, vse starše pa prosimo, da se osebno angažirajo pri zbiranju podpisov v svojih 
razredih.  
6. Prisotni starši smo pozvali ravnateljico, da v doglednem času skliče sestanek upravnega 
odbora Šolskega sklada, najkasneje do 15. januarja 2010.  
7. Ravnateljica je podala predlog, da bi se v tem šolskem letu organizirala prireditev v smislu 
“dneva družin”, ki bi zbližali otroke, starše in učitelje.  
8. Ponovno smo razpravljali o kratkih odmorih na podružničnih šolah. Strinjali smo se, da 
odločitev o uvedbi oziroma neuvedbi odmorov prepustimo učiteljicam, ki jim to nalaga (ali 
dovoljuje) zakon, hkrati pa prav one najbolj poznajo morebitne logistične zaplete, ki nastajajo 
pri podaljševanju pouka na račun odmorov.   
 
 
Zapisala  

 


