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ZAPISNIK 

1. seje Sveta staršev, ki je bila 26.9.2016, ob 17.00 v OŠ Dob / učilnica GUM/ 

Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti 

Dnevni red: 

Ravnateljica je zbrane predstavnike pozdravila in jih prosila za spremembo dnevnega reda, kajti na 

temo šolski prevozi po 56. členu ZOŠ bo obrazložitev poleg ravnateljice dodala še pomočnica 

ravnateljice Damijana K. Vrhovec, ki le te zelo dobro pozna, a bi po tej točki dnevnega reda zaradi 

drugih obveznosti zapustila sestanek sveta staršev. 

Na pobudo ravnateljice ugovora ni bilo, zato je prva točka dnevnega reda namenjena šolskim 

prevozom po 56. Členu ZOŠ in nadstandardnem prevozu, ki je po novem določen v 4. členu Pogodbe 

med OŠ Dob in Občino Domžale v točki financiranja osnovnošolskega izobraževanja. 

 

1. Šolski prevozi 2016/17 

Ravnateljica je ponovila staro razlago na temo šolski prevozi ob pomoči pomočnice ravnateljice 
informacijo, da je bilo glede šolskih prevozov na šoli opravljenih več revizijskih postopkov, ki še vedno 
niso ugotovili nepravilnosti. Občina glede plačila še vedno ni poravnala svojih obveznosti in jih 
refundira na osnovi lastne presoje.  zaključnega poročila pa še ni. Občina še vedno pokriva le 80% 
stroškov. V letošnjem novem šolskem letu mora šola na osnovi podpisane pogodbe med šolo in 
občino zaračunati nadstandardne prevoze na osnovi njihove vrednosti, ki ne upošteva ničesar le 
število šolskih dni in predstavlja 0,90€ na dan. Glede na že določen dan srečanja s predstavniki 
občine mogoče lahko skupaj upamo na možnost plačila v eno smer, možnost izbire meseca prevoza 
in mogoče še kaj. O tem bo šola starše obvestila po koncu pogajanj s predstavniki občine. 

Ravnateljica in pomočnica sta podali mnenje MIZŠ s pravno službo, ki šoli narekuje tožbo proti občini 
Domžale, saj je le ta dolžna poravnati vse obveznosti do šole. Prav tako vse službe, ki so opravljale 
inšpekcijski nadzor / MIZŠ, šolski inšpektor, gospodarska zbornica, dve revizijski hiši, nadzorni odbor 
Občine Domžale, varuhinja človekovih pravic, MJU inšpektorski nadzor /  predlagajo občini, naj sama 
izvede javni razpis za šolske prevoze, ki bodo bolj gospodarni, saj občina lažje pridobi skozi ponudbe 
nižje cene za vse prevoze v skladu z 56. členom ZOŠ.  

OŠ Dob je edina šola v občini Domžale, ki pokriva velik del občine in ima zaradi povečanega števila 
učencev vsako leto večje število vozačev. 

Pomočnica ravnateljice Damijana K. Vrhovec je razložila, da se smeri zaradi logičnosti poteka ne 
morejo spremeniti in bodo vse leto potekale enako. Edino, kar se lahko spremeni bo število voženj 
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avtobusa iz šole do doma in sicer številka – tri vožnje prvič in ena vožnja drugo vožnjo se lahko 
spremeni v dve prvič in dve drugič ob 14.20 uri. 

 

 

2. - 3. Poročilo o realizaciji LDN 2015/16 in predlog LDN 2016/17 / ravnateljica je ob PP 

predstavitvi / priloga zapisnika/  poročala o uspešnem šolskem letu 2015/ 16 na vseh področjih dela in 

življenja šole ter poudarila nekaj pomembnih novosti iz predloga LDN 2016/17, ki izhajajo iz 

kratkoročnih ciljev dela OŠ Dob. Oba dokumenta bosta po lektoriranju in sprejetju na Svetu zavoda 

dostopna na spletni strani šole, najkasneje do konca oktobra 2016. 

 

 

4. Obrazložitve ravnateljice na osnovi pobud skozi zapisnike roditeljskih sestankov 

 

Vprašanje predstavnika staršev: 

Koliko šolske hrane je dejansko lokalnega izvora oz. koliko je sveže zelenjave in sadja? Kdo 

so dobavitelji? 

Odgovor ravnateljice: 

Šola mora izvesti javni razpis za izbor živil vendar ji zakonodaja omogoča nekaj možnosti za 

naročanje omenjenih živil lokalnega izvora. Zelenjava je po večini sveža le v redkih primerih 

zamrznjena.  

 

Vprašanje predstavnika staršev: 

Avtobus na Sv. Trojico po šoli vozi eno uro, saj pred tem odda vse ostale učence. Je mogoče 

na tem področju kaj urediti? 

Odgovor ravnateljice: 

Odgovor je del prve točke dnevnega reda. 

 

Vprašanje predstavnika staršev: 

Zakaj je poletna šola v naravi organizirana tako pozno? 

Odgovor ravnateljice: 

Izvedba poletne šole v naravi v Strunjanu, ki je glede nastanitve odlična lokacija, je odvisna 

od ponujenega termina in odločitve izvajalcev poletne šole v naravi. 

 

Vprašanje predstavnika staršev: 

Ali bo v tem šolskem letu 2016/17 angleška bralna značka tudi za 8. in 9. razrede? 

Odgovor ravnateljice: 

Po posvetovanju z učiteljicami angleškega jezika lahko odgovorim z DA. 

 

 

5. Predlogi, pobude, vprašanja 
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V pritožbeno komisijo smo na prošnjo ravnateljice izvolili dva nova predstavnika s strani staršev in 

sicer sta bila soglasno izbrana in potrjena g. Tomaž Hren in ga. Nina Kolenbrand. 

Ker predsednika sveta staršev nismo uspeli izbrati, ga bodo na pobudo nekaterih predstavnikov 

staršev v svet staršev le ti izbrali na osnovi korespondenčne seje. 

 

               

Priloga: 
Sestava sveta staršev v šolskem letu 2016/17 
 

PŠ Krtina 

R Ime in priimek  
predstavnika, predstavnice 

  e- naslov predstavnika oddelka 

1. K IRENA DIMC  sedej.irena@gmail.com 

2. K BOŠTJAN LAJEVEC  bostja.lajevec@siol.net 

3. K LUCIJA JUKIĆ SORŠAK  lucija.jukic@guest.arnes.si 

4. K NINA KOLENBRAND  nina.kolenbrand@gmail.com 

5. K BOGDAN ZUPAN  bogdan.zupan@T-2.si 

 
 
 
Matična šola 

R Ime in priimek  
predstavnika, predstavnice /  

  
 e-naslov predstavnika 

1. a URŠA SAVIOZZI  ursa.saviozzi@gmail.com 

1. b MOJCA REPNIK ANŽLIN  mojhica24@gmail.com 

2.  BRANKO JOSIPOVIĆ  meta.kozjek@gmail.com 

3. a KSENJA GASIOR  ksenja.gasior@gmail.com 

3. b MATEJA STARBEK ZORKO  
Namestnica 
Klara Zidanšek Otrin 

 
 
 klara.otrin@gmail.com  

4. a SAŠO SELJAK  seljak.saso@gmail.com 

mailto:nina.kolenbrand@gmail.com
mailto:ksenja.gasior@gmail.com
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4. b MONIKA ŽIBERT  zd.manka@gmail.com 

5. a ANDREJ BIBIČ  andrej.bibic@gmail.com 

5. b KLAVDIJA GROŠELJ 
Namestnik 
Miha Pir 

 
 
 miha.pire75@gmail.com 

6. a IRMA VIDER PANJAN  irma.vider@gmail.com 

6. b ALENKA POVHE GLAVAČ   alenka.povhe@gmail.com 

7. a ANDREJA SMOLNIKAR  andreja.smolnikar@gmail.com 

7. b BOJANA KERČ   

7.c ROBERT ŽIBRIK  robert.zibrik@gmail.com 

8. a NINA ROGELJ   

8. b TOMAŽ HREN  tomaz.hren@siol.net 

9. a ANDREJ DIMC  andrej.irena@gmail.com 

9. b ŠTEFKA ZORE  stefka.zore@guest.arnes.si 

 

 
 
 
 
Zapisala : Barbka Drobnič, ravnateljica                       PREDSEDNIK SVETA STARŠEV: 
              Klemen MIHELIČ 
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