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ZAPISNIK 
 

2. seje Sveta staršev OŠ Dob, ki je bila dne 15.11.2012 ob 17.30 uri v 
učilnici računalništva matične šole v Dobu   
 
Prisotni: Glej Lista prisotnih na 2. seji Sveta staršev OŠ Dob dne 15.11.2012 
Javili odsotnost: Žiga Kokalj, Rado Glas, Olga Zore Kunavar, Rajko Miklič 
 
Sejo vodi predsednik Sveta staršev Tomaž Hren. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika seje Sveta staršev, ki je bila dne 27.9.2012. 
 

2. Pregled realizacije sklepov z zadnje seje Sveta staršev, ki je bila dne 27.9.2012. 
 

3. Poročilo predstavnikov Sveta staršev v Svetu zavoda OŠ Dob o dogajanjih na zadnjih sejah 
Sveta zavoda OŠ Dob. 

 
4. Poročilo predstavnikov Sveta staršev v Šolskem skladu. 
 
5. Tekoče zadeve in formiranje delovnih skupin. 

 
6. Pohvale in vprašanja. 

 
Predsednik Sveta staršev ugotovi, da je prisotnih več kot polovica članov, kar pomeni, da je 
sklepčnost zagotovljena in s tem se lahko seja začne. 
Prisotne pozdravi, jih seznani z predlaganim dnevnim redom, ter povpraša ali ima kdo kakšno 
pripombo na predlagani dnevni red. 
 

UGOTOVITVENI SKLEP: 

Ker ni bilo pripomb na predlagani dnevni red, pomeni da je predlagani dnevni red sprejet soglasno. 
     
 
K 1. točki 
Predsednik prisotne seznani z zapisnikom zadnje seje Sveta staršev, ki je bila dne 27.9.2012 in so 
ga člani dobili z vabilom. Prisotne seznani, da so bila usklajevanja glede zapisnika že izvedena po 
elektronski pošti, ter odpira razpravo o predlaganem zapisniku. Nihče od prisotnih članov ni imel 
pripomb na predlagan zapisnik.  
 

SKLEP ŠT. 1: 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Dob v šolskem letu 2012/2013, ki je bila 27.9.2012 v matični šoli 
v Dobu se soglasno sprejme v predlagani obliki. 
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K 2. točki 
Predsednik Sveta staršev prisotne seznani, da je vodstvo šole že podalo odgovore na vprašanja, ki 
so bila postavljena na prejšnji seji Sveta staršev. Tako je vodstvo šole podalo naslednje odgovore, 
prepis iz elektronskega sporočila: 
'' 1. Izpostavljeno je bilo, kaj je s končnimi ekskurzijami 9. razredov? 

Končne ekskurzija za 9. razrede ni, je pa le ta del naravoslovnega dneva, ki ga učenci 
izberejo skupaj z razrednikom in je zapisan v LDN.  

 
2. S strani podružnice Krtina, je bilo izpostavljeno, da so na šolskem igrišču igrala v zelo  
 slabem stanju, kaj je s strani vodstva šole bilo narejeno v smeri sanacije igral? 

Glede na dejstvo, da se šola pripravlja na novost na področju PŠ Krtina – gradnjo vrtca z 
predvidevamo novimi igrali in ker nam denarja zmanjkuje, čakamo na izvedbo projekta, ki je 
v pripravi in naj bi se nekako v dveh letih tudi izvedel. Vrtec naj bi bil na površini, kjer so 
sedaj obstoječa igrala in igrišče – skratka zaradi gradnje vrtca bomo počakali tudi na nova 
igrala. 

 
3. Pohvala odgovornim, ki so poskrbeli za odstranitev droga z električno napeljavo z igrišča 

pred šolo. Predlaga se, da se z vidika varnosti na igrišču, opravi strokovni ogled izvedenih 
del novo postavljenega električnega droga izven igrišča, kjer veje bližnjega drevesa segajo 
do spleta žic na vrhu droga. Predlaga se tudi prestavitev droga s telefonskim kablom, 
vkopanim na vzhodni strani igrišča, ki je podprt z jekleno vrvjo v tla, po kateri ne bi smeli 
plezati otroci. 
Hišnika bom o vaših predlogih obvestila in vam v doglednem času tudi poročala vendar vas 
moram obvestiti, da so sredstva za vzdrževanje šole in okolice omejena. 

 
4. Na spletni strani šole še vedno ni objavljen seznam dopoldanskih govorilnih ur, kdaj bo to  

 izvedeno? 
Seznam dopoldanskih ur smo zaradi projekta Zdrav življenjski slog spreminjali in jih že 
objavili na spletni strani šole. 

 
5. Svet staršev je mnenja, da bi bilo smiselno razmisliti, da bi se ekskurzije oziroma izleta v  

Strassburg udeležili tudi tisti učenci, ki prihajajo iz finančno šibkejših družin, stroške pa bi 
pokrili iz Šolskega sklada? 
Da, na pobudo predstavnikov staršev v Svetu zavoda in če bomo glede na okoliščine, saj je 
g. Zver predsedniški kandidat, še vedno v letu 2013 povabljeni v Strassburg, bodo na osnovi 
posebno določenih kriterijev vabljeni tudi tisti učenci, ki jim bomo pomagali in jim nato stroške 
krili iz naslova šolskega sklada.  

''   
Po krajši razpravi v kateri je sodelovala večina članov sveta staršev in je bila zelo konstruktivna, je 
predsednik Sveta staršev predlagal, da vodstvu šole v obliki sklepov zastavijo še dodatna 
podvprašanja na posamezne posredovane odgovore. 
 

UGOTOVITVENI SKLEP: 

Svet staršev je bil seznanjen s pregledom realizacije sklepov z zadnje seje Sveta staršev, ki je bila 
dne 27.9.2012. 
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SKLEP ŠT. 2.1: 

Svet staršev naproša vodstvo šole, da v primeru zaključnega izleta le ta ni naravoslovni dan, naj se 
učitelji prilagodijo učencem ter naj v okviru svojih pristojnosti upoštevajo želje učencev. Sklep je bil 
soglasno sprejet. 
 

SKLEP ŠT. 2.2: 

Svet staršev naproša vodstvo šole, da v primeru igral na POŠ Krtina poizkuša najti ustrezno 
rešitev še pred zazidavo vrtca. V kolikor pa vodstvo šole lahko z zanesljivostjo reče, da se bo 
gradnja vrtca začela v roku dveh let, potem se Svet staršev strinja, da se trenutnih igral ne menja, 
jih je pa potrebno sanirati tako, da bodo varna za uporabo. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEP ŠT. 2.3: 

Svet staršev naproša vodstvo šole, da v primeru ustrezne postavitve droga in zaščite okoli njega 
pridobi strokovno mnenje od podjetja v katerega lasti je tudi omenjeni drog. Sklep je bil soglasno 
sprejet. 
 

SKLEP ŠT. 2.4: 

Svet staršev naproša vodstvo šole, da jih še naprej obvešča o vsem kar se bo dogajalo okoli 
ekskurzije v Strassburgu. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 3. točki 
Predsednik Sveta staršev zaprosi g. Štrumblja, ki je predstavnik Sveta staršev v Svetu zavoda, da 
člane seznani o dogajanjih na zadnji seji Sveta zavoda. G. Štrumbelj prisotnim na kratko pove, da 
je bilo na seji govora o LDN-u za leto 2012/2013, potem so govorili o Finančnem poročilu za leto 
2011/2012, govora je bilo tudi o dogajanjih na šoli in v zvezi z šolo v šolskem letu 2012/2013. Za 
konec je še izpostavil, da bodo člani Sveta staršev v Svetu zavoda strmeli k temu, da se bodo 
zavzemali za to, da bo šola čim bolj prijazna učencem, ter čim bolj cenovno dostopna staršem ob 
nakupu delovnih zvezkov. Zavzemali se bodo, da bodo pri izbiri učbenikov s strani učiteljev želeli 
od njih vedeti, zakaj se bodo odločili za dražje. 
 

UGOTOVITVENI SKLEP: 

Svet staršev je bil seznanjen s poročilom predstavnikov Sveta staršev v Svetu zavoda OŠ Dob. 
 
 
K 4. točki 
Predsednik Sveta staršev zaprosi predstavnici, ki sta v Šolskem skladu, da podata poročilo o 
dogajanjih na sejah Šolskega sklada. Ker predstavnici, ki sta v Šolskem skladu nista več v Svetu 
staršev, ni bilo nikogar, ki bi podal poročilo. 
Predsednik prav tako prisotne seznani s prošnjo vodstva šole, da Svet staršev v Šolski sklad 
imenuje še enega svojega predstavnika. Predsednik pojasni, da bi člana v Šolski sklad imenovali 
le za dobo do konca šolskega leta 2012/2013. Predsednik ponudi svojo kandidaturo, da zasede 
prosto mesto v Šolskem skladu. Kandidaturo so člani soglasno sprejeli in potrdili. 
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UGOTOVITVENI SKLEP: 

Svet staršev je ugotovil, da predstavnici staršev, ki sta v Šolskem skladu, nista več predstavnici v 
Svetu staršev, zato Svet staršev ni bil seznanjen z dogajanji na zadnji seji Šolskega sklada. 
 

SKLEP ŠT. 3: 

Svet staršev je soglasno potrdil, da je g. Hren novoizvoljeni predstavnik Sveta staršev v Šolskem 
skladu. 
 
 
K 5. točki 
Predsednik predlaga navzočim, da bi v letošnjem šolskem letu poizkusili z formiranjem ožjih 
delovnih skupin znotraj Sveta staršev. Te delovne skupine bi se ukvarjale s točno določeno nalogo 
oziroma področjem in bi sodelovale z vsemi vpletenimi za nalogo oziroma področje, za katerega 
bodo zadolžene. Svoje ugotovitve in priporočila o zadevi bi posredovali na seji Sveta staršev. Svet 
staršev bi potem na podlagi teh ugotovitev in priporočil ustrezno ukrepal, da bi se zadeva uspešno 
zaključila. 
1. Poslovnik Sveta staršev 

Predsednik navzočim članom predstavi svoje poglede okoli Poslovnika Sveta staršev ter 
predlaga da se ustanovi delovna skupina za Poslovnik, katere član bo tudi sam. V skupino za 
Poslovnik sta bila imenovana tudi gospa Horvat in gospod Štrumbelj.  

2. Šolska prehrana 
V naslednji točki je potekal razprava okoli šolske prehrane in kvalitete le te. V razpravi je 
konstruktivno sodelovalo veliko članov Sveta staršev. Predsednik navzočim predlaga, da bi bilo 
dobro, če bi ustanovili delovno skupino, ki bi se ukvarjala z šolsko prehrano. Nad to idejo člani 
niso bili navdušeni, zato predsednik predlaga, da bi imel Svet staršev imenoval svojega 
predstavnika v skupini za prehrano. Po krajši razpravi je bilo ugotovljeno, da nihče ni vedel ali 
ima Svet staršev svojega predstavnika v skupini za prehrano oziroma ali takšna skupina na šoli 
sploh obstaja. Oblikovalo se je mnenje, da se vodstvo šole povpraša kako je z udeležbo staršev 
pri prehrani.   

3. Delovni zvezki 
Beseda je nanesla tudi na izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2013/2014. Predsednik pojasni, 
da bi bilo smiselno, če bi se Svet staršev počasi začel pripravljati na izbor delovnih zvezkov za 
šolsko leto 2013/2014. S tem ni mislil, da je potrebno narediti kaj večjega, ampak je članom 
pojasnil, da naj malo pogledajo po delovnih zvezkih in že zdaj spremljajo kako se le ti 
uporabljajo. Razprava je tekla tudi v smeri ali je res smiselno že zdaj gledati kako in kaj se 
dogaja z delovnimi zvezki. Na koncu razprave je bilo rečeno, da bo potrebno za delovne zvezke 
v šolskem letu 20123/2014 poleg strokovnosti gledati tudi na finance. 

4. Šolski ples 
Nekaj članov Sveta staršev je izpostavilo problematiko šolskega plesa v smislu varnosti na 
plesu. Nato se je razprava odvijala okoli financ in pregleda nad zbranimi financami na šolskem 
plesu. Pogovor je tudi potekal v smeri, zakaj so nekateri učenci morali plačevati vstopnino za 
šolski ples. Glede na to, da informacij, ki so bile posredovane na seji v zvezi s šolskim plesom 
ni bilo mogoče preveriti, je Svet staršev sklenil, da od strani vodstva šole pridobi dodatne 
informacije v zvezi s Šolskim plesom.  
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SKLEP ŠT. 4.1: 

Svet staršev je sklenil, da se ustanovi delovna skupina za pripravo Poslovnika Sveta staršev OŠ 
Dob v sestavi gospa Horvat, gospod Štrumbelj in gospod Hren. Skupina bo na naslednji seji Sveta 
staršev predstavila OSNUTEK Poslovnika Sveta staršev OŠ Dob. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEP ŠT. 4.2: 

Svet staršev je sklenil, da delovne skupine za prehrano v temu trenutku ne formira. Svet staršev 
naproša vodstvo šole, da svetu sporoči ali je glede na Poslovnik skupine za šolsko prehrano, 
možno, da bi bil v Skupino za šolsko prehrano imenovan tudi eden od predstavnikov Sveta 
staršev. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEP ŠT. 4.3: 

Svet staršev je sklenil, da se bo potrebno na naslednji seji Sveta staršev posvetiti nekaj več časa 
tudi delovnim zvezkom za šolsko leto 2013/2014. Sklenjeno je bilo tudi, da bo pri izbiri delovnih 
zvezkov s strani učiteljev potrebno pri izboru gledati tako na kvaliteto, kakor tudi na ceno 
predlaganih delovnih zvezkov. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEP ŠT. 4.4: 

Svet staršev želi od vodstva šole v zvezi s šolskimi plesi dobiti naslednje informacije: 
a) Kako je z urejenostjo financ šolskega plesa, kdo je odgovoren za finance in kje se finance 

shranjujejo? 
b) Ali se zbrana sredstva na šolskem plesu striktno porabijo za zaključno ekskurzijo ali se 

sredstva namenjajo tudi za druge potrebe? 
c) Kako je poskrbljeno za varnost na šolskih plesih? 
d) Slišati je bilo informacije, da se šolskih plesov ne bo več organiziralo, ali je temu res tako in 

zakaj? 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 6. točki 
Predsednik navzoče seznani, da je na vrsti zadnja točka dnevnega reda, ki je namenjena 
pohvalam in predlogom. 
a. Eden od predstavnikov v Svetu staršev je izpostavil problematiko telovadnice in koriščenje le 

te za brezplačno športno dejavnost učencev. Konstruktivna razprava je potekala v smeri 
uporabe telovadnice za učence in seveda, da bi šola lahko do npr. 17. ure, imela sama 
možnost koriščenja telovadnice za organiziranje brezplačnih športnih dejavnosti za otroke.  
Člani v Svetu staršev so si bili enotni, da je potrebno pridobiti popolne informacije o tem, kako 
je s koriščenjem telovadnice. 

b. Predsednik Sveta staršev pohvali ravnateljico, ker je povabila ekipo Sveta staršev na 
odbojkarsko tekmo, ki je potekala v tednu otroka. Želja je, da bi tovrstno udejstvovanje ekipa 
Sveta staršev na odbojkarski tekmi v tednu otroka postala tradicija. 

 
Prav tako se predsednik zahvali vsem članom, ki so tvorili odbojkarsko ekipo Sveta staršev, 
ter tako dodali svoj prispevek v tednu otroka. Za konec pa predsednik povabi tudi tiste člane, 
ki letos niso sodelovali v odbojkarski ekipi Sveta staršev, da se ji naslednje leto pridružijo, ter 
tako tudi sami postanejo del tega projekta. 
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SKLEP ŠT. 5.1: 

Svet staršev naproša vodstvo šole, da svet obvesti o tem, ali je s strani ustanovitelja zavoda 
(občine Domžale) kje direktno zapisano, do katere ure lahko šola uporablja telovadnico za svoje 
lastne potrebe. Vodstvo šole se tudi naproša, da Svet staršev obvesti ali so kje zadržki, da bi se 
uporabljala telovadnica za organizacijo brezplačnih športnih dejavnosti za učence. Sklep je bil 
soglasno sprejet. 
 
SKLEP ŠT. 5.2: 

Svet staršev se bo trudil, da bo sodelovanje ekipe Sveta staršev na odbojkarski tekmi v tednu 
otroka postala tradicija. 
 
 
Seja se je zaključila ob 18.45 uri. 
 
 
Zapisali:       Predsednik Sveta staršev: 
Katarina Trebušak Podkrajšek     Tomaž Hren 
Tomaž Hren 
 
 
PRILOGE: 
1. Lista prisotnih na 2. Seji Sveta staršev OŠ Dob dne 15.11.2012. 

 
 

  


