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ZAPISNIK 
 

1. seje Sveta staršev, ki je bila v četrtek, 12. 10. 2017, ob 17.00 v OŠ Dob.  
 

 
Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti 
 
Dnevni red: 
 
1. Pozdrav ravnateljice 

2. Predstavitev poročila LDN 2016/2017 

3. Predstavitev LDN 2017/2018 

4. Šolski avtobusni prevozi 

5. Predlogi, pobude, vprašanja, pohvale… 

 

 
2.  Predstavitev poročila LDN 2016/2017 

Ga. ravnateljica je na kratko predstavila realizacijo in posebnosti Letnega delovnega načrta v lanskem 

šolskem letu, pri čemer je posebej izpostavila pomen sodelovanja s starši. LDN 2016/2017 je bil 

realiziran v celoti, bilo je nekaj negativnih ocen. Še vedno se učenci ne udeležujejo dopolnilnega 

pouka v zadovoljivem obsegu. Podaljšano bivanje ima točno določen program in ni namenjeno zgolj 

varstvu otrok. V šolskem letu 2016/2017 je šola v skladu načrtom organizirala plavalno 

opismenjevanje, kolesarsko izobraževanje in izpit, poletno in zimsko šolo v naravi,… V letošnjem 

šolskem letu je predvideno sprejetje Protokola o ravnanju strokovnih delavcev v primeru nasilja.  

 

3.  Predstavitev LDN 2017/2018 

Na OŠ Dob je opazno naraščanje števila učencev vsako leto. V letošnjem šolskem letu bo zopet 

posebna pozornost posvečena branju. Šola bo veliko energije usmerila v obšolske interesne 

dejavnosti (eko vrtički, sejmi, izmenjave, mobilnost,..). Žal je bil razpis za projekt Zdrav življenjski slog 

neuspešen, saj izbrani sodelavec kljub zagotovilom ni ustrezal pogojem. Program bo šola skušala vsaj 

delno nadomestiti med podaljšanim bivanjem.  

 

4.  Šolski avtobusni prevozi 

Na območju OŠ Dob trenutno poteka prenova cest na večih mestih, kar še dodatno negativno vpliva 

na varnost šolskih poti. Kljub nasprotni informaciji v spomladanskih mesecih, prenovljeno križišče v 

Krtini ne bo semaforizirano, ampak bodo prenovljeno le cestišče in prehodi za pešce. Občina Domžale 

je predlagala odlok, po katerem bi bili do brezplačnega prevoza v šolo upravičeni učenci, ki stanujejo 

več kot dva kilometra od šole in ne več štiri, kot je veljalo doslej. Kljub na prvi pogled pozitivni 
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usmeritvi odloka, pa bo potrebno še dosti korekcij po vsebinski plati, saj ponovno prihaja do 

diskriminacije posameznih naselij. Zaradi še vedno neporavnanih obveznosti s strani občine v korist 

šole bo šola sprožila izvršbo za poravnavo, kar je potrdil tudi svet zavoda. V začetku meseca oktobra 

se v okviru projekta Trajne mobilnosti začasno izvaja Pešbus, kar so učenci in starši pozitivno sprejeli. 

 

5.  Predlogi, pobude, vprašanja, pohvale… 

Zakaj informacije o interesnih dejavnosti pridejo tako pozno? 
Traja kar nekaj časa, preden šola uspe uskladiti vse dejavnosti in prijavljene učence ter na podlagi 
tega objavi urnike. Vseeno pa bo drugo leto takoj ob začetku pouka objavljen vsaj nabor dejavnosti, 
da starši lahko planirajo še ostale izven šole. Dejavnosti, za katere ne bo dovolj prijav, se ne bodo 
izvajale. 
 
Kako je z ekskurzijo v London? 
Vseh 43 mest je zapolnjenih, kar pomeni da ostaja prvotno predvidena cena. 
 
Zakaj ni več projekta, kjer starši predstavljajo poklice? 
Projekt je ugasnil, ker ni bilo zainteresiranih staršev. Ob primerni pobudi se seveda lahko nadaljuje. 
 
Kakšno je stanje platforme Lo.polis? 
Lo.polis še vedno ne deluje kot bi moral. Ponudnik zatrjuje, da bodo težave odpravljene v kratkem. 
 
Internetna stran šole še vedno ni na ustrezni ravni. 
V posodobitev in izboljšanje funkcionalnosti spletne strani šole se lahko vključijo starši. 
 
Higiena, predvsem vonj v sanitarijah, je občasno nezadostna. 
Čiščenje poteka po programu, večkrat dnevno. Pripomb s strani drugih učencev ali staršev ni. 
 
6.  Razno 

Svet staršev je soglasno potrdil imenovanje dveh novih predstavnikov Sveta staršev v Svetu zavoda. 

Asja Butina in Bogdan Zupan bosta nadomestila dosedanja člana Katjo Jeraj Kolenko in Klemna 

Miheliča. 

 
 
                 
 
 

       PREDSEDNIK SVETA STARŠEV: 
 

       Bogdan Zupan 
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