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Datum: 30.9.2011 
Št.:9000-1/2011-10 

Z A P I S N I K 
 

1. seje Sveta Osnovne šole Dob, ki je bila 29. septembra 2011, ob 18.00 uri v 
zbornici matične šole v Dobu. 

 
Prisotni: 

- člani Sveta OŠ Dob: Martina Lipar, Vera Vojska, Uroš Limoni, Peregrin Stegnar, 
Marija Škorjanc, Elizabeta Pirnat, Katja Satler, Jadranka Peterc, Maja Lamberšek, 
Lidija Gomboc, Saša Horvat, Rado Glas, Žiga Kokalj, Boro Štrumbelj, 

- Drugi vabljeni: ravnateljica Barbka Drobnič,  predsednica sindikata Andreja Flerin 
Majcen. 

 
Odsotni:  
-   Opravičeno odsotni: Tjaša Vilar, Polona Berlec. 
 
 
Sejo vodi Martina Lipar. 
 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta in obravnava sklepov o 
njihovem imenovanju 

2. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta 
3. Volitev predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda 
4. Seznanitev s poslovnikom Sveta zavoda in predpisi na področju vzgoje in 

izobraževanja ter splošnimi akti zavoda 
5. Pregled in potrditev zapisnikov 23.  in 24. seje 
6. Obravnava poročila o realizaciji LDN-ja za šolsko leto 2010/11 
7. Predlog LDN-ja za šolsko leto 2011/12 
8. Pripombe, vprašanja in pobude 

 
 
Predsednica pozdravi člane Sveta in jim predstavi dnevni red.   
 

SKLEP: 
 Dnevni red se sprejme. 
 
Sklep je soglasno sprejet.  

 
 
 
K 1. točki 
 
Martina Lipar članom Sveta predstavi poročilo volilne komisije ter predstavi predstavnike 
delavcev in predstavnike staršev.  
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K 2. točki 
 

Soglasno se sprejme sklep. 
 

     SKLEP:  
Predstavniki delavcev v Svetu OŠ Dob so: Katja Satler, Jadranka Peterc, Maja 
Lamberšek, Lidija Gomboc in Saša Horvat.  

 
 
K 3. točki 
 

- Martina Lipar predlaga Katjo Satler za predsednico Sveta OŠ Dob.  Predlog je 
soglasno sprejet.  

- Za namestnika predsednika Sveta OŠ Dob Martina Lipar predlaga Jadranko Peterc. 
Predlog je soglasno sprejet. 

 
SKLEP: 
Predsednica Sveta šole je Katja Satler, namestnica predsednice pa Jadranka 
Peterc. 

 
 
K 4. točki 
 
Člani Sveta OŠ Dob so poslovnik prejeli že skupaj z vabilom na sejo, zato se ga na seji le 
na hitro preleti.  
 
Martina Lipar predlaga, da se na eni od naslednjih sej sprejme spremembe poslovnika. 
Predloge lahko najdemo na ravnateljskem servisu. 
 
 
K 5. točki 
 

1. Martina Lipar predstavi zapisnik 23. seje Sveta šole in poda popravke predlagane 
s strani ge. Polone Berlec. 

G. Štrumbelj meni, da če je kakšna stvar v popravkih, ki bi lahko vplivala na 
delovanje Sveta šole naj se o tem razpravlja, drugače naj Svet šole sprejme 
zapisnik v prvotni obliki.  
 

Martina Lipar predlaga, naj se zapisnik sprejme v obliki  v kateri je bil predstavljen na 24. 
seji skupaj s popravki.  
 
Predlog je sprejet z: 

- 9 glasovi za 
- 1 glasom proti  
- 2 člana sta se vzdržala glasovanja. 
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SKLEP: 
Sprejme se zapisnik 23. seje v predlagani obliki.  

 
 

2. -   Martina Lipar predstavi zapisnik 24. seje sveta šole in poda popravek predlagan 
s strani ge. Polone Berlec, ki je: Polona Berlec je omenila članom sveta, da se je 
naknadno, po ocenjevanju uspešnosti ravnateljice izkazalo, da v najmanj 3 točkah 
ni izpolnila odstotkov, ki smo ji jih določili na podlagi njene samoevalvacije. To so: 
kakovost, NPZ in hospitacije. 

 
Martina Lipar razloži pomen želenega dodatka v zapisnik s strani ge. Berlec.  
 

- Člani Sveta ugotovijo, da je Bogdan Osolin napisan pod upravičeno odsotne, 
čeprav je bil prisoten.  

 
 

SKLEP: 
Sprejme se zapisnik 24. seje. Bogdana Osolina se črta iz upravičene odsotnosti.  
 
Sklep je soglasno sprejet.  

 
 
K 6. točki 
 
Ravnateljica predstavi Poročilo o realizaciji LDN-ja za šolsko leto 2010/11, ki so ga člani 
Sveta šole že prejeli po elektronski pošti. 
 
Ravnateljico zanima, ali se člani Sveta želijo seznaniti s točnimi zneski izobraževanj 
delavcev.  Vera Vojska meni, da to ni potrebno.  
 
Soglasno se sprejme naslednji sklep: 
 

SKLEP:  
Svet OŠ Dob sprejema besedilo poročila o realizaciji LDN-ja za šolsko leto 
2010/11 in ugotavlja, da je OŠ Dob v preteklem šolskem letu uspešno delovala. 

 
 
K 7. točki 
 
Predlog LDN-ja za šolsko leto 2011/12 je bil članom Sveta šole že posredovano po 
elektronski pošti. 
Martina Lipar pove, da se predlog še vedno dopolnjuje. Ravnateljica opozori, da se  bo 
predlog dopolnil le v točkah »Predstavniki Sveta staršev« Sama vsebina LDN-ja se ne bo 
spreminjala.  
Lektorirano izdajo LDN-ja bodo člani Sveta šole prejeli po elektronski pošti.  
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SKLEP: 
Svet OŠ Dob sprejme predlog LDN-ja za šolsko leto 2011/12. 

 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
K 8. točki 
 

1. Ravnateljica pove, da se odprtje nove jedilnice predvideva po koncu jesenskih 
počitnic. Trenutno hrano za učence dostavlja Sodexo d.o.o., ki je bil izbran kot 
najugodnejši ponudnik. Sodexo d.o.o. je za čas trajanja gradnje zaposlil tudi našo 
kuhinjsko delavko. Ravnateljica tudi pove, da učenci prehrano trenutno plačujejo po 
dveh cenah in sicer je za  prvo triletje cena 2,48 € za ostali dve triletji pa 2,85 €.   
Prej so učenci plačevali po cenah: prvo triletje 2,10 €, drugo triletje 2,48€ in tretje 
triletje 2,85€ 

 
SKLEP: 
Sprejme se informacija o gradnji jedilnice, ki bo predvidoma končana do konca 
jesenskih počitnic. Glede na spremenjeno organizacijo šolske prehrane, ki jo v 
času obnove izvaja Sodexo d.o.o. – priprava in dostava kosil – se spremeni cena 
kosil za to obdobje in sicer od 1. do 3. razreda  2,48 € ter od 4. do 9. razreda 2,85€ 
O spremembi cen prehrane se obvesti starše. 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
2. Ravnateljica pove, da se ji zdi cena najema telovadnice prenizka, saj najemniki 

porabijo velike količine tople vode, pa tudi ogrevanje telovadnice predstavlja kar 
velik strošek. 
Soglasno se sprejme sklep: 
 

SKLEP 
Svet OŠ Dob se seznani s problematiko zagotavljanja sredstev za ogrevanje in 
predlaga ravnateljici naj na aktivu ravnateljev uskladi predloge.  
 
3. Gospoda Stegnarja zanima, kako so se uredili odnosi med ravnateljico in vodjo 

šolske prehrane. Ravnateljica pove, da sodelujeta toliko kot je potrebno.  
 
 

4. Gospoda Štrumblja zanima, kaj je z gradnjo vrtca in kje se bo le ta gradil. 
Ravnateljica pojasni, da se bo  po zadnjih podatkih gradilo predvidoma  v Krtini, ne 
more pa točno povedati kako je z gradnjo, saj ni bila vabljena v odbor za gradnjo. 
G. Štrumbelj meni, da bi ravnateljica morala biti v odboru.  
 
 

SKLEP: 
Svet šole glede na pomembnost gradnje v Krtini predlaga, da se v odbor vključi 
ravnateljico Barbko Drobnič. Šola naj bo dejaven partner pri debati v 
pripravljalnem obdobju pri gradnji vrtca. 
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Sklep je soglasno sprejet. Posredovati ga je potrebno na Občino Domžale in sicer ge. 
Sprukovi in g. Obrezi.  

 
 

5. Gospoda Glasa zanima, če je možno, da bi račun za prehrano dobival po 
elektronski pošti in le enega za vse tri otroke. Ravnateljica odgovori, da bo poslala 
pobudo staršem hkrati z obvestilom o ceni prehrane. 
 
 

6. Ravnateljica predlaga, naj bo naslednja seja Sveta šole na podružnični šoli v Krtini.  
 
 
 

Seja je  končana ob 19.40 uri 
 
Zapisala:         Predsednica sveta šole: 
Saša Horvat                                           Katja Satler 


