
ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV 
Torek, 20. april 2010, OŠ Dobravlje 
 
Prisotni: Egon Stopar, Nataša Sever, Peter Rijavec, Bojana Bratina, Lucija Batič, Leon 
Brecelj, Viktorija Kante, Bogomir Tomažič, Mateja Jerkič, Mojca Drofenik, Robert Krkoč, 
Tatjana Lozar, Marija Bratina, Marjan Krašna, Dagmar Čehovin 
 
 
Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 3. seje 
2. Pravila šolskega reda 
3. Diferenciacija 
4. Subvencioniranje šole v naravi 
5. Poslovnik o delu sveta staršev 
6. Predlogi in pripombe 

 
 
K točki 1:  
Pišemo samo prisotne. Odsotnost javit 2 dni . 
SKLEP: Svet staršev OŠ Dobravlje je z večino potrdil zapisnik 3. seje.  
 
K točki 2:  
Ravnateljica po točkah predstavila Pravila šolskega reda. Vsebina je predpisana. Pripombe in 
dopolnila članov sveta staršev: 
- v uvodnemu besedilu v zadnjem odstavku besedilo »ki morajo biti v skladu« zamenjati z 
besedilom »ki dopolnjujejo in so v skladu« 
- v poglavju II, točki 2. Aktivni ukrepi dodati alinejo »- preprečevanje dostopa do potencialno 
nevarnih območij«, 
- v poglavju III, odstavku Spoštovanje šolske in tuje lastnine v zadnji alineji besedilo »morajo 
nastalo škodo odpraviti/povrniti« zamenjati z besedilom »se jim izreče ukrep opredeljen v 
Vzgojnem načrtu« 
- v točki VI, odstavku Odsotnost od pouka v drugi alineji besedilo »v petih delovnih dneh« 
zamenjati z besedilom »v treh delovnih dneh« 
SKLEP: Svet staršev OŠ Dobravlje daje pozitivno mnenje k predlogu Pravil šolskega reda ob 
upoštevanju, da se vanj vnesejo pripombe in dopolnila članov Sveta staršev. 
 
K točki 3:  
Ravnateljica je predstavila predlog izvajanja diferenciacije (nivojskega pouka) v šolskem letu 
2010/2010, ki so ga oblikovali aktivi učiteljev predmetov. V razpravi so bila razjasnjena 
vprašanja glede usmerjanja učencev, vključevanja staršev, težavnosti testov, prehajanja med 
nivoji in predebatirani predlogi o vzpodbujanju medsebojne pomoči. 
SKLEP: Svet staršev OŠ Dobravlje daje pozitivno mnenje k predlogu izvajanja diferenciacije 
v šolskem letu 2010/2011. 
 
K točki 4:  
Ravnateljica je razložila, da je šola v naravi subvencionirana s strani MŠŠ. V razpravi so bili 
predebatirani kriteriji. V predhodnem letu se nobeden od staršev ni odločil za subvencijo, zato 
je bila le-ta enakomerno porazdeljena med vsemi udeleženci šole v naravi. V razpravi so bila 
razjasnjena vprašanja glede obveznosti izvajanja šole v naravi, možnih lokacij in 
informiranja/vzpodbujanja staršev, da izkoristijo možnosti subvencioniranja. 



SKLEP: Svet staršev OŠ Dobravlje daje pozitivno mnenje o subvencioniranju in kriterijih 
subvencioniranja šole v naravi in predlaga, da vodstvo šole izvede vse možne načine 
informiranja in vzpodbujanja staršev (roditeljski sestanki, dopis), da izkoristijo možnosti 
subvencioniranja. 
 
K točki 5:  
V razpravi o predlogu Poslovnika o delu so člani sveta staršev predlagali naslednja 
komentarje, dopolnila, popravke: 
- v 1. členu  se izbere varianto 1 

se v alineji predlaga doda podalineja »- izvenšolske dejavnosti« 
- v 2. členu se besedilo »,lahko tudi na spletni strani šole« zamenja z »in na spletni strani 

šole« 
- v 4. členu se v prvem odstavku izbriše besedilo »(za vsako tekoče šolsko leto)«, besedilo 

»se v oddelku lahko izvoli« pa se zamenja z besedilom »se v oddelku mora 
izvoliti« 
dodati odstavek »Posamezen starš lahko zastopa samo 1 oddelek.« 

- v 6. členu se izbere varianto 1 
  se v drugem odstavku izbriše »pisno« 
- v 10. členu se izbere varianto 2 in sicer z besedilom »3 leta« 
- v 14. členu se zadnji stavek zamenja s stavkom »Zapisnik se zapiše na seji in se ga v roku 

sedmih dni objavi na spletni strani šole.« 
- v 16. členu se v predzadnji alineji tretjega odstavka izbriše beseda »dvotretjinsko« 
- v 17. členu se v četrtem odstavku besedilo », njegov namestnik« zamenja z besedilom  

»oziroma njegov namestnik po dogovoru s predsednikom« 
 se v šestem odstavku besedilo »s priporočeno poštno pošiljko« zamenja z 

besedilom »s pošto ali po elektronski pošti«  
- v 28. členu se v drugem odstavku v oklepaju doda besedilo »po elektronski pošti« 
SKLEP: Svet staršev OŠ Dobravlje je obravnaval predlog Poslovnika ter sklenil, da se vanj 
vnese predlagane pripombe in se ga da na spletno stran pod rubriko Svet staršev. 
 
Predlogi in pripombe: 

1. Potrebno preveriti zadevo v ograjo na igrišču POŠ Šmarje. Ravnateljica se bo 
pogovorila s predsednikom KS Šmarje. 

2. Problem plesni v hodniku POŠ Skrilje. Ravnateljica bo preverila možnosti sanacije v 
prihodnjem letu – plan 2011. 

  
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 
 
 
 
 
Zapisal:  
Egon Stopar, l.r. 
 
 


