
 

 
Osnovna šola Dob 
Šolska ulica 7 

1233 Dob 

 
 

 
 faks 
URL  

e-mail 

 
 

(01) 724 01 80 
(01) 724 01 81 
www.os-dob.si 
o-dob.lj@guest.arnes.si 

 

 

Številka:  
Datum: 29.9.2014 
 
 
 

ZAPISNIK 
 

1. seje Sveta staršev, ki je bila 29. septembra ob 17.00 uri v učilnici glasbe matične 
šole v Dobu. 
 

 
Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti 
 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pozdrav ravnateljice 
2. Predstavitev poročila LDN 2013/2014 
3. Predstavitev osnutka LDN 2014/2015 
4. Problematika šolskih prevozov 
5. Volitve predsednika Sveta staršev za leto 2014/2015 
6. Razno: vprašanja, predlogi, pripombe,… 

 
 
2. Poročilo LDN 2013/2014 
 
Poročilo bo objavljeno na spletni strani šole v roku 14 dni. Ga. Drobnič je med drugim 
izpostavila, da v določenih primerih zaradi polne zasedenosti ni več mogoč vpis v OPB. 
Starše je obvestila tudi o novi veščini, ki jo bodo učenci osvojili med Zdravim življenjskim 
slogom, in sicer kolesarjenje. V ta namen načrtuje šola nakup nekaj koles in zaščitne 
opreme. 
 
3. Osnutek LDN 2014/2015 
 
Osnutek LDN 2014/2015 b prav tako objavljen na spletni strani šole v roku 14 dni. 
Ga. Drobnič je starše obvestila o negativnem mnenju ministrstva glede prepisa učencev 4.k 
razreda v matično šolo. Vprašanje so sprožili starši med sestankom, posvečenim združenima 
razredoma 3.k in 4.k na podružnični šoli Krtina.  
Starši so opozorili ravnateljico in njeno pomočnico na neprimerno obveščanje o tej zadevi tik 
pred začetkom novega šolskega leta. Informacija o združevanju razredov je bila podana zgolj 
posredno, kar je po mnenju staršev nezadostno za tako pomembno zadevo.  
Ravnateljica se je za način obveščanja opravičila in zagotovila, da šola podatka glede 
kombinacije na spletni strani ni prikazala kot skritega, ampak kot dejstvo, ki izhaja iz 
Pravilnika o normativih in standardih v osnovnih šola. Ravnateljica je obljubila, da bodo 
spremembe v prihodnje obrazložene natančneje in bolj pregledno. 
  
Ravnateljica je na drugi strani opozorila, da je bila komunikacija nekaterih staršev na prvem 
roditeljskem sestanku POŠ Krtina neprimerna in na trenutke že žaljiva.  
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4. Šolski prevozi 
 
Ga. Drobnič je starše obvestila o prejeti prijavi z Inšpektorata za šolstvo, ki obravnava 
nepravilnosti pri urejanju šolskih prevozov v preteklem letu, ki jo je v celoti zavrnila in v 
kratkem poskušala utemeljiti z vsemi aktivnostmi, ki jih je skupaj s pomočnico v sodelovanju 
s posameznimi člani sveta staršev in Sveta zavoda, izvedla v šolskem letu 2013/14 in jih še 
izvaja.  Zadeva še ni zaključena, SPV je (še neuradno) zavrnil presojo varnosti šolskih poti, 
ki so jo naročili starši. Sprožena je bila razprava, če SPV sploh sme oporekati mnenju 
pooblaščenih presojevalcev, kar člani SPV niso. Nejasno je tudi, ali je na mnenje SPV 
možna pritožba. Po volitvah bo z delom začel nov SPV v novi sestavi, občina Domžale pa še 
vedno ni sprejela pravilnika o nadstandardnih prevozih, zaradi česar ni zakonske podlage za 
tozadevne ukrepe. Prav tako ne obstaja zakonska podlaga, ki bi urejala odpoklic članov 
SPV. 
 
5. Volitve predsednika Sveta staršev za leto 2014/2015 
 
Predsednik Sveta staršev tudi v letošnjem šolskem letu ostaja g. Klemen Mihelič. Predlog je 
bil sprejet soglasno.  
S strani nekaterih staršev je prišla pripomba o delu predstavnikov staršev v Svetu zavoda. 
 
6. Razno 
 

• Poročilo šolskega sklada bo objavljeno na prenovljeni spletni strani šole. 
• Prav tako bodo redno objavljani tudi zapisniki Sveta staršev. 
• Zbiranje starega papirja bo potekalo v Tednu otroka (OŠ Dob in POŠ Krtina). 
• Podan je bil predlog, da bi starši ocenjevali delovne zvezke za preteklo leto 

(izpolnjenost, kvaliteta), kar bo kasneje služilo lažjemu potrjevanju DZ za prihodnje 
šolsko leto.  

• Ga. Drobnič je pozvala starše iz socialno šibkejših družin, naj koristijo sredstva 
Šolskega sklada, uporabnik ostane anonimen. Potrebno se je le obrniti na ga. 
Andrejo Flerin Majcen. Neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje leto.  

• Izvedena je bila nova presoja jedilnikov, zato je prišlo do spremembe jedilnikov. 
• Iznos hrane iz jedilnice je prepovedan. Ob jedilnici je lakotnikov kotiček s hrano, ki je 

namenjen vsem učencem šole in odlično funkcionira. 
• Soglasno je bil sprejet sklep o doniranju 1 EUR na učenca / družino za šolski sklad. 
• Tomaž Hren je v pismu Svetu staršev podal odstopno izjavo iz ZASSS in šolskega 

sklada. 
• Soglasno je bil sprejet sklep glede nakupa materiala za likovno umetnost s strani 

šole. Stroške bodo starši prejeli na položnici na osnovi računa. 
 
 

                       
 
 

Zapisal: Bogdan ZUPAN                              Predsednik Sveta staršev: 
 

Klemen MIHELIČ 
 


