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ZAPISNIK 
 

2. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 7. marca 2017, ob 16.30 v OŠ Dob.  
 

 
Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev, ki je bila dne 16.9.2017 

2.  Volitve predsednika sveta staršev / ravnateljica 

3.  Poročilo ravnateljice o prvem ocenjevalnem obdobju s poudarkom na Protokolu o 

ravnanju strokovnih delavcev v primeru nasilja/ ravnateljica 

4.  Vprašanja naslovljena na gospo ravnateljico 

5.  Šolski avtobusni prevozi. 

6.  Predstavitev pilotnega projekta - priprava mobilnega načrta za šolski okoliš OŠ Dob/ 

CIPRA Slovenija - Spela Berlot  

7.  Priprava na potrjevanje delovnih zvezkov in učbenikov 2017 - rokovnik / člani sveta        

staršev 

8.  Potrditev poslovnika Sveta staršev OŠ Dob 

9.  Predlogi, pobude, vprašanja … 

 

 

1. Potrditev zapisnika seje Sveta staršev, ki je bila dne 16. 9. 2017. 

Zapisnik je bil soglasno potrjen. 

 

2. Volitve predsednika sveta staršev  

Za predsednika sveta staršev je bil predlagan Bogdan Zupan, predstavnik 5.k razreda. 

Predlog je bil sprejet. 

 

3. Poročilo ravnateljice o prvem ocenjevalnem obdobju s poudarkom na Protokolu o 

ravnanju strokovnih delavcev v primeru nasilja/ ravnateljica 

Ga. ravnateljica je na kratko predstavila rezultate in opažanja v prvem ocenjevalnem 

obdobju. Rezultati sledijo trendom iz prejšnjih let in so zelo dobri. Negativni primeri so 

predvsem posledica neudeležbe na dopolnilnem pouku in ostalih oblikah pomoči. 

Glede predloga internega pravilnika je bilo dogovorjeno, da starši podajo morebitne 

pripombe ali dopolnitve. S strani staršev je prišla pobuda, da bi bilo dobro v proces 

sprejemanja Pravilnika vključiti tudi učence. Ga. ravnateljica se je zavezala, da bo s sodelavci 

pripravila konkreten predlog takšne vključitve. Predviden rok dopolnitev, oblikovanja 

dokončnega besedila in sprejetja dokumenta je junij 2017. 

http://www.os-dob.si/
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4. Vprašanja naslovljena na gospo ravnateljico 

Vprašanj ni bilo. 

 

5. Šolski avtobusni prevozi 

Ga. ravnateljica je predstavila aktualno stanje glede šolskih prevozov in njihove refundacije. 

Predlaga, da starši sodelujejo pri pogajanjih s prevozniki glede višine nadstandardnih 

prevozov. S strani občine še vedno ni popolnega poplačila, kljub večkratnim pozivom ni 

konkretnih argumentov za tako stališče.  

 
6. Predstavitev pilotnega projekta - priprava mobilnega načrta za šolski okoliš OŠ Dob/ CIPRA 

Slovenija - Spela Berlot 

Ga. Berlot iz Inštituta za politike prostora je na kratko predstavila projekt mobilnega načrta 

za šolski okoliš OŠ Dob. S starši je bilo dogovorjeno, da se aktivno vključijo v projekt, hkrati 

pa avtorje projekta seznanijo z dosedanjimi prizadevanji in aktivnostmi glede varnosti  na 

šolskih poteh. 

 

7. Priprava na potrjevanje delovnih zvezkov in učbenikov 2017 - rokovnik  

S strani šole še vedno ni bil predstavljen rokovnik za potrjevanje delovnih zvezkov. Ga  

ravnateljica je obljubila, da bo poslan v kratkem. Starši še vedno izražajo nestrinjanje z 

različnimi delovnimi zvezki za isti razred v okviru OŠ Dob. Veliko je zadržkov glede dinamike 

zamenjav delovnih zvezkov, ki je pri posameznih učiteljih zelo izrazita. Na sezname delovnih 

zvezkov bo poleg naslovov, avtorjev in letnic vnesti tudi ISBN kodo posameznega delovnega 

zvezka ali knjige. 

 

8. Potrditev poslovnika Sveta staršev OŠ Dob 

Poslovnik je bil potrjen. 

  

9. Predlogi, pobude, vprašanja 

S strani nekaterih staršev je prišlo vprašanje, kako je z uvedbo e-asistenta na OŠ Dob. 

 

                 
 
 

Zapisal: Bogdan ZUPAN     PREDSEDNIK SVETA STARŠEV: 
 

       Bogdan Zupan 
 

http://www.os-dob.si/

