
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV 
Sreda, 10. februar 2010, OŠ Dobravlje 
 
Prisotni: Egon Stopar, Nataša Sever, Peter Rijavec, Krašna Alenka, Mateja Štor, Bojana 
Bratina, Aleksandra Hain, Lucija Batič, Furlan Metka, Cigoj Martina, Leon Brecelj, Viktorija 
Kante, Štrukelj Tatjana, Mateja Jerkič, Mojca Drofenik, Nada Pirjevec 
 
Odsotnost opravičili: Ksenija Ušaj, Ingrid Marc, Gordana Krkoč, Robert Krkoč, Tatjana 
Lozar, Marija Bratina, Dunja Batagelj 
 
Dnevni red:  
1. Izvolitev novega predsednika 
2. Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada 
3. Vzgojni načrt 
 
K točki 1:  
Vodenje sestanka je pričela ravnateljica, kajti dosedanja predsednica Sveta staršev OŠ 
Dobravlje sem na prejšnji seji nepreklicno odstopila od svojega položaja. Kandidat za novega 
predsednika je bil ponovno vprašan, če se strinja s kandidaturo, ki jo je potrdil.  
Sledilo je glasovanje – vsi prisotni člani Sveta staršev OŠ Dobravlje so se strinjali, da Egon 
Stopar postane nov predsednik.  
SKLEP: Predsednik Sveta staršev OŠ Dobravlje je Egon Stopar.  
 
K točki 2:  
Vodenje sestanka je prevzel nov predsednik Egon Stopar. Na kratko je obrazložil našo nalogo 
pri oblikovanju Šolskega sklada. Kandidate Sveta staršev za UO Šolskega sklada smo zaradi 
skrajne sklepčnosti na prejšnji seji poskušali določiti preko korespondenčne seje, vendar ni 
bilo primernega odziva. Svet staršev je dolžan določiti štiri člane v upravni odbor Šolskega 
sklada, ki ga poleg njih sestavljajo še trije predstavniki šole, ki jih je predlagal svet šole 
(Tanja Maver, Mateja Kompara, Dean Kovšca). Na naši 2. seji smo s privoljenjem kandidatov 
izbrali naslednje štiri člane:   
Ksenija Ušaj 
Martina Cigoj 
Nada Pirjevec 
Bogomir Tomažič 
Sledila je kratka razprava, skozi katero je ena od članic UO Šolskega sklada pojasnila, da se 
na tem področju doslej ni dogajalo nič ter da je potrebno Šolski sklad čim prej zagnati.  
SKLEP: Prisotni člani Sveta staršev smo enotno soglašali, da kandidati prevzamejo svojo 
funkcijo v Upravnem odboru Šolskega sklada. Strinjali smo se tudi, da prvi sestanek Šolskega 
sklada skliče ravnateljica Mirjam Kalin.  
 
K točki 3:  
Uvodoma je točko zelo na kratko obrazložil Egon Stopar, nato se je vnela razprava o 
Vzgojnem načrtu. Nekateri straši menimo, da je v načrtu prevelik poudarek na sankcijah ter 
premajhen v samih načrtih za vzgojo. Ravnateljica je sproti odgovarjala na vprašanja in 
pojasnjevala. Predsednik je predlagal, da se dokument sprejme, ker je to potrebno, vendar se 
ga skozi čas sproti dopolnjuje.  
SKLEP: Svet staršev OŠ Dobravlje daje pozitivno mnenje k Vzgojnemu načrtu, pušča pa si 
odprte poti za proučitve in nadaljnje dopolnitve načrta.  
 



RAZNO:  
Točka sicer ni bila na dnevnem redu, vendar pa se je v času od zadnje seje nabrala vrsta 
zadev, zrelih za obravnavo:  
OŠ Dobravlje ima novo spletno stran www.os.dobravlje.si. 
DOGOVOR: Predstavniki staršev naj si v posameznem razredu dobijo in določijo 
namestnika, ki jih bo lahko zastopal na sestankih Sveta staršev.  
POSLOVNIK – na prejšnji seji je bilo dogovorjeno, da tokrat dobimo primer poslovnika v 
pregled. Ravnateljica je pojasnila, da so ji na občini svetovali, naj še malo »počakamo«. 
DOGOVORILI smo se, da debato o poslovniku nadaljujemo na naslednjem sestanku.  
ZAPISNIK: Težave se pojavljajo zaradi prepoznega sprejetja zapisnikov, zato smo se po 
krajši razpravi in po več različnih predlogih DOGOVORILI, da zapisnike pišemo sproti: 
računalnik priskrbi ravnateljica (izbere razred, kjer je nameščen), povzetke razprave in sklep 
pa določimo prisotni na sestanku po vsaki točki posebej.  
ODMORI: ravnateljica je pojasnila, da odmore, tudi na podružnicah, odrejajo po pravilniku.  
 
Zapisala:  
Sanda Hain  
l.r. 
 
 


