
ZAPISNIK  SESTANKA SVETA STARŠEV 
Sreda, 14. oktober 2009 ob 18.00, OŠ Dobravlje 
 
Sestanek je vodila ravnateljica OŠ Dobravlje Mirjam Kalin.  
 
Prisotni: Ksenja Ušaj, Egon Stopar, Dagmar Čehovin, Aleksandra Hain, Furlan Metka, Leon 
Brecelj, Boža Slokar, Viktorija Kante, Bogomir Tomažič, Mateja Jerkič, Mojca Drofenik, 
Marjan Krašna. 
 
Upravičeno odsotni: Mateja Štor, Gordana Krkoč, Robert Krkoč, Tatjana Lozar, Marija 
Bratina 
 
Dnevni red:  
1. Vzgojni načrt 
2. Letni delovni načrt 
3. Razno 
 
Uvod:  
V uvodu se je ravnateljica Mirjam Kalin na kratko predstavila, ter poročala o prvih vtisih iz 
šole. Delovno mesto je zasedla s 1. septembrom tekočega šolskega leta. Zadovoljna je z 
delom na šoli, poudarila je, da je OŠ Dobravlje posebnost v slovenskem merilu, saj ima kar 5 
aktivnih podružnic. Podružnične šole so velika prednost za krajane, saj je šola dejansko center 
dogajanja v vasi, na drugi strani pa so tudi izredno organizacijsko zahtevne.   
Nato je Kalinova na kratko omenila še trenutni globalni medijski pogled na šolo in učitelje, 
meni, da je medijsko udrihanje po učiteljih pretirano ter jo žalosti krivica, ki se zaradi izjem 
prenaša na celotno sfero učiteljstva.  
Omenila je še, da je vzdušje v zbornici odlično, da so učitelji dobravske šole motivirani ter si 
med seboj pomagajo, to pa se izredno pozitivno odraža tudi na otrocih. Tudi z nasiljem na šoli 
ni večjih problemov, posamezne primere obravnavajo individualno. V zadnjem času šola 
opaža povečano potrebo staršev po še več informacijah s šole.  
 
Tik pred obravnavo prve točke dnevnega reda je ravnateljica Kalinova na kratko predstavila 
pomen in naloge sveta staršev, kajti nekateri starši so novi člani sveta.  
 
K točki 1:  
Ravnateljica Mirjam Kalin je predstavila pomen ter zakonske okvire Vzgojnega načrta. Več v 
prilogi.  
Povzetek razprave:  
Pravila oblačenja 
Kalinova je povedala, da načelno ni težav zaradi oblačil, da pa se občasno pokažejo v višjih 
razredih, vendar bolj izjemoma.   
Starši menijo, da bi bil nek način določitve pravil oblačenja primeren. Morebiti v začetku ne 
kot pravilo, pač pa zgolj kot priporočilo. Menijo tudi, da bi bilo smiselno k temu pristopiti na 
vzgojni način ter otrokom na njim primeren način pokazati ter razložiti pomen oblačenja in jih 
poučiti o kodeksih oblačenja nasploh. Med vzgojnimi načini so omenili: pripravo družabne 
prireditve, kjer bi se lahko dekleta pokazala v sebi lastnem stilu oblačenja; obisk prireditev, ki 
zahtevajo posebno oblačilo; pogovori o pomenu obleke ter primernem načinu oblačenja in 
drugo…  
Uporaba mobilnih telefonov 



Kalinova pravi, da večjih težav z mobilnimi telefoni ni. Zakon jih sicer dopušča, tudi nekateri 
starši menijo, da je primerno, če ima otrok mobilni telefon vedno s seboj – tudi zaradi 
prevozov in podobnih logističnih težav, vendar pa smo se prav vsi strinjali, da ni primerno s 
telefonom motiti pouka, niti ni primerno telefon uporabljati za preganjanje časa med odmori. 
Kalinova je povedala, da je večja težava uporaba telefonov na šolskih ekskurzijah, izletih in 
taborih, ki so prvenstveno namenjeni družabni komunikaciji med otroci. Vendar pa se dogaja, 
da otroci na izletih čas preganjajo z igrami preko telefonov, poslušanjem glasbe, ne pa s 
komunikacijo.  
Dogovorili smo se, da poskušamo uveljaviti pravilo, naj se mobilni telefon ne nosi na izlete, 
ekskurzije in tabore – za komunikacijo med starši in otroci v teh primerih lahko poskrbijo 
učiteljice. Motenje pouka s telefonom pa se kaznuje na način, da učitelj otroku telefon vzame 
ter ga pusti pri socialni delavki, kamor ga lahko pridejo iskat starši.  
Težave v Križu 
Le na kratko smo preleteli težave, ki se konstantno pojavljajo v Križu. Tokrat gre za probleme 
pri asimilaciji novih učencev v razredu. Nekateri starši so namreč mnenja, da šola ne ukrepa 
na primeren način ter da bi stalne težave lahko odpravili tudi s t.i. »kolobarjenjem« učiteljev, 
kot je to že uveljavljeno po drugih podružnicah. Ravnateljica je mnenja, da bi bilo potrebno 
težave v Križu predebatirati na posebnem sestanku s predstavniki sveta staršev iz 

Vipavskega Križa.  
Možni vzgojni ukrepi 
Ravnateljica se je s svetom staršev posvetovala o možnih vzgojnih ukrepih, ki bi jih lahko 
uvedli za kršitve šolskega reda. Ob omembi dela za »javno dobro« so se starši zamislili. 
Načelno se jim to zdi ena bolj primernih vzgojnih metod, hkrati pa je potrebno premisliti o 
vseh »pasteh« takšnega načina. Dogovorjeno je, da bomo na naslednjem sestanku pripravili 
nabor primernih del v in okoli šole.  
Načini zagotavljanja varnosti 
Eno od vprašanj staršev znotraj te vsebine se je nanašalo na šolske odmore, oziroma, kje so 
učitelji v času glavnega odmora za malico. Ravnateljica je razložila, da prvih 10 minut nihče 
ne sme iz razreda – to je čas, namenjen malici, z otroki ga preživi tisti učitelj, ki je imel uro 
pred odmorom – nato pa se otroci razkropijo po učilnicah, ki jih imajo na urniku. Pri tem vse 
potrebščine nosijo s seboj. Po šoli pa krožita dežurna učitelja, ki še dodatno opazujeta 
dogajanje.  
 
K točki 2:  
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt šole, ki je objavljen tudi na šolski spletni strani. 
Vsebine načrta predpisuje Zakon o osnovni šoli. V letošnjem letu se bistveno ne spreminjajo, 
dejstvo pa je, da je splošna gospodarska kriza kar precej okrnila dejavnosti.  
Ob tem je ravnateljica še dodala, da je tudi šola tik pred hudimi finančnimi težavami. Največ 
problemov je z neplačevanjem položnic. V težkem položaju je tudi občina, ki je svoje javne 
zavode že obveščala o občasni nelikvidnosti, v težavah pa je država nasploh – šola to močno 
občuti predvsem na področju nepovrnjenih sredstev za investicije. Pod vprašajem pa so tudi 
vse investicije v prihodnje. Težave bodo z nadomeščanji, kajti dodatnega denarja ni.  
Kljub splošnim težavam ima šola pred seboj nekaj načrtov. V letošnjem letu namerava 
investirati v telovadnico (kupole) v Dobravljah, sanitarije v Črničah, razmišlja se o adaptaciji 
šole v Vrtovinu, v kontekstu varčevanja pa se razmišlja tudi o uvedbi klima naprav, ki bi 
pocenile stroške ogrevanja.  
Vzgojno izobraževalno delo 
Ravnateljica je preletela le tiste dele načrta, ki se razlikuje od lani:  
- potovanje v London ostane – devetošolcem s petico pri angleščini bo polovico denarja za 
tridnevno potovanje prispevala šola 



- izmenjava na Dansko je letos izvrstno uspela, za prihodnje leto pa šola že išče novo 
prijateljsko šolo, kajti Danska je odpovedala – odhaja v Anglijo;  
- v teh dneh že aktivno teče tečaj tenisa – kot šolski krožek;  
- šola je letos gostiteljica državnega prvenstva šol v orientaciji (op.p. tekmovanje že izvedeno, 
izvrstno!) 
- letos šola sodeluje na tekmovanju DOS – dijaška oglaševalska sekcija 
- šola posodablja spletno stran 
- šola se je prijavila k projektu E-šola ter pridobila sredstva za nakup opreme – 5.800 evrov, 
nabavili bodo predvsem prenosne računalnike, da bo mogoče izvajati računalniške tečaje tudi 
po podružnicah;  
- šola se je prijavila k sodelovanju v projektu Sadje v šoli ter pridobila okoli 20 delitev sadja v 
letošnjem šolskem letu;  
- nekaj novosti je tudi pri delu z nadarjenimi…  
- ena od novosti, ki jo mora šola upoštevati, je tudi privezovanje otrok z varnostnimi pasovi, 
če jih avtobus ima – starši naj prosim to otrokom razložijo, ker imajo učitelji težave.  
- ravnateljica bo v letošnjem letu še posebej budno spremljala, kako poteka pouk na 
podružničnih šolah;  
Starši so aktivno sodelovali z razpravo med ravnateljičinim poročanjem ter zastavljali 
vprašanja, vendar bistvenih pripomb ni bilo.  
 
K točki 3:  
Sledilo je nekaj vprašanj staršev:  
Zanimalo jih je več o delu z nadarjenimi.  
Ravnateljica je odgovorila, da to dodatno delo z nadarjenimi spada v višje razrede, sem se 
prišteva tudi priprave na tekmovanja in podobno; nasploh pa šola spodbuja otroke k 
tekmovanjem, še posebej v višjih razredih, saj jim to koristi tako pri izbiri srednje šole, kot 
tudi pri pridobivanju štipendij za nadarjene. Letos bodo evidentirali nadarjene tudi že v 
tretjem in četrtem razredu.  
 
Avtobusni prevozi v Vipavski Križ:  
Občina Ajdovščina ponuja možnost sodelovanja s podjetjem Avrigo.  
 
Število učencev v podaljšanem bivanju:  
Na osnovi majskih vprašalnikov za starše – ali bo njihov otrok v prihodnjem letu obiskoval 
program podaljšanega bivanja – šolsko ministrstvo določi število učiteljev;  
- dogaja se, da je jeseni število učencev povečano, tu nastane problem … :  
- v letošnjem letu je ministrstvo izjemoma odobrilo še polovico delovnega mesta;  
- ravnateljica naproša starše, da se ob anketi odločijo tako, kot bo kasneje res držalo, ker se 
sicer zelo težko načrtuje delo ter prihaja do prevelikih skupin.  
 
Eno od vprašanj se je nanašalo tudi na krožke, ki so ponujeni otrokom ter plačljivost le-teh. 
Ravnateljica je naštela vrsto dejavnosti, ki jih ponuja šola, nekatere dejavnosti na šoli pa se 
izvajajo tudi proti plačilu – košarka, ples .. . Šola organizatorjem v tem primeru zgolj ponudi 
prostor za izvajanje dejavnosti.   
 
Podružnična šola Šmarje – starše zanima, kaj bo s šolo. Težave so izredno hude, starši se 
bojijo, kaj bo, iz občine pa ni še nobenega odgovora. Šolo obiskuje izredno malo otrok, 
čeprav je dejansko znotraj šolskega okoliša več šoloobveznih otrok, ki pa jih starši vozijo 
drugam. Povedano je bilo tudi, da občina Nova Gorica financira prevoz za dva otroka iz 
Šmarij v šolo v Brje. Starši tarnajo, da otroci prepozno dobijo malico, da zaradi premajhnega 



števila otrok šola ne ponuja vsega, kar bi morala, niti krožkov, niti podaljšanega bivanja, niti 
kosila. Nekateri otroci po šoli sami čakajo starše tudi štiri ali pet ur. Starši zahtevajo končno 
odločitev – ali naj se šolo zapre ali pa naj se vloži več denarja za izvajanje primernega 
programa.  
 
Plavalni tečaj:  
Nekateri starši so mnenja, da je štiri-dnevni plavalni tečaj prekratek, ravnateljica je pojasnila, 
da je problem rešen z dodatnimi štirimi urami plavanja.  
 
Koš v Skriljah:  
Enega od očetov je zanimalo, ali je mogoče v Skriljah pred šolo postaviti koš. Ravnateljica je 
nekoliko potarnala, da šola trenutno nima denarja, če pa je to pobuda krajevne skupnosti ali 
krajanov ter so pripravljeni za to priskočiti tako in drugače na pomoč, se šola zelo strinja.  
 
Odmori v nižji stopnji na podružnicah:  
Enega od staršev je zanimalo kaj je s kratkimi odmori med poukom. Podružnice namreč na 
račun kratkih, 5 min odmorov med urami, raje podaljša odmor za malico na pol ure – 
ravnateljica to argumentira z dejstvom, da nekateri otroci jedo malico tudi 20 min, z 
dodatnimi 10 min imajo nekaj časa za igro, sicer jim ga zmanjka. Hkrati je bilo pojasnjeno, da 
se pri programu v nižjih stopnjah zelo upošteva tudi koncentracija otrok ter se pavze med 
posameznimi predmeti ureja po potrebi. Skozi razpravo se je večina staršev strinjala z 
obstoječim redom, drugi so bili v dvomih – pri tem velja poudariti, da je večina staršev 
predstavnikov višjih razredov, ki imajo drugačen red. Razprava o uvedbi kratkih odmorov se 
torej nadaljuje – ravnateljica se bo o tem posvetovala tudi z učiteljicami.  
 
Odstop predsednice sveta staršev:  
Predsednica sveta staršev, Aleksandra Hain, sem pisno podala odstop – vse o razlogih je 
zapisano. Svet staršev je na podlagi podanih argumentov odstop sprejel, dogovorjeno je, da se 
na naslednjem sestanku izvoli novo vodstvo. Kot predstavnica 9. a razreda Aleksandra Hain 
ostajam v svetu staršev. Dogovorjeno je tudi, da naslednji sestanek skličem Aleksandra Hain, 
šola pa nudi vse, kar za sestanek potrebujemo.  
 
Zapisala Sanda Hain 
Dobravlje, 22. oktobra 2009 
 
 


