
ZAPISNIK 5. SEJE SVETA STARŠEV 
Četrtek, 3. junija 2010, OŠ Dobravlje 
 
Prisotni: Egon Stopar, Nataša Sever, Bojana Bratina, Leon Brecelj, Bogomir Tomažič, Boža 
Slokar, Dagmar Čehovin, Martina Cigoj, Nada Pirjevec, Ksenija Ušaj, Dunja Batagelj, 
Gordana Krkoč, Andrejka Krapež, Mateja Štor, Tatjana Lozar, Marija Bratina 
 
 
Dnevni red:  

1. Seznanitev sveta staršev z izborom delovnih zvezkov 
2. Obravnava predloga poslovnika sveta staršev 
3. Pripombe in predlogi 

 
 
K točki 1: 
 
Ravnateljica je svet staršev seznanila z novim pravilnikom, ki ureja zadeve na področju 
učbenikov in delovnih zvezkov ter postopkom izbora gradiva. Do 15.6. mora biti seznam na 
voljo učencem oz. staršem. 
V razpravi je bil dan predlog uporabe »starih« zvezkov, pojasnjena storitev podjetja KOPIJA 
nova, ki brezplačno pripravlja sezname, in odločitev, da je izbor delovnega zvezka praviloma 
vezan na učbenik istega avtorja. Na komentar, da so delovni zvezki na koncu šolskega leta še 
precej neizpolnjeni, je ravnateljica povedala, da bodo na to dejstvo pozorni obenem pa je bil 
dan predlog, da ob koncu šolskega leta zadevo obravnavamo na svetu staršev. 
 
SKLEP:  
Svet staršev OŠ Dobravlje daje pozitivno mnenje k izboru delovnih zvezkov za šolsko leto 
2010/2011, za vse razrede 9-letke OŠ Dobravlje. 
 
 
K točki 2:  
 
Po navodilih MŠŠ (okrožnica) smo v 1. členu izločili alinejo »- oceno o sodelovanju 
ravnatelja v zvezi s kakovostjo sodelovanja, pravočasnostjo in kakovostjo gradiv ter  
kakovostjo realizacije sklepov in drugih oblik sodelovanja s starši oziroma z učenci«.  
V 8. členu smo izraz »enot vrtcev oziroma podružnic« zamenjal z izrazom »in podružničnih«.  
 
SKLEP:  
Svet staršev OŠ Dobravlje je obravnaval in potrdil Poslovnik sveta staršev. 
 
 
Predlogi in pripombe: 
 

1. Na komentar, da je sadje na jedilniku le trikrat na mesec, je ravnateljica obljubila, da 
bo zadevo preverila in vpeljala potrebne spremembe tudi ob upoštevanju smernic za 
oblikovanje jedilnikov, ki jih bodo šole dobile avgusta. Cena malice bo enotna, 
vpeljani pa bosta dve subvenciji – splošna in dodatna za socialno ogrožene. Posebej pa 
bodo na voljo tudi sredstva za zagotavljanje kosila socialno najbolj ogroženim. Na šoli 
ne smejo biti nameščeni avtomati za distribucijo hrane in pijače. 
 



2. Predlogi za šolo v naravi:  
- za 5. razred Dom Kavka na Livških Ravnah (CŠOD) – razlog je cenovna 

sprejemljivost, na pobudo staršev je možna drugačna opcija 
- za 7. razred Planica 
Dan je bil predlog, da se starše povpraša za mnenje o programu šole v naravi in na tej 
osnovi poleg predlaganih pripravi še dodatne variante. 
 

3. Predlogi za oblikovanje letnega delovnega načrta:  
- poklic/poslanstvo gasilec (lahko kot izbirni predmet),  
- šahovski krožek, 
- predavanja/delavnice o skrbi za zdravje. 

 
4. V šolskem letu 2010/2011 mora šola izdelati samoevalvacijsko poročilo. Dan predlog, 

da se pri starših ugotavlja zadovoljstvo s ponudbo/kakovostjo obšolskih dejavnosti. 
  
 
Seja je bila zaključena ob 19.25. 
 
 

 


