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Številka: 9001-2/2014-1 
Datum: 27. 3. 2014 
 
 
 

ZAPISNIK 
2. seje Sveta staršev, ki je bila 18. marca ob 17.30 uri v učilnici glasbe matične šole v 
Dobu. 
 

 
Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti 
 
 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika seje Sveta staršev, ki je bila 26. 09. 2014. 

2. Poročilo ravnateljice glede uspešnosti učencev v prvem ocenjevalnem obdobju. 

3. Problematika šolskih prevozov in varnost šolskih poti. 

4. Predlogi, pobude, vprašanja ... 

 

1. Potrditev zapisnika seje Sveta staršev, ki je bila 26. 09. 2014. 
Zapisnik prve seje Sveta staršev iz dne 26. 09. 2013 je bil soglasno potrjen. 
 
 

2. Poročilo ravnateljice glede uspešnosti učencev v prvem ocenjevalnem obdobju. 
 
Ga. ravnateljica je podala kratko poročilo o uspešnosti učencev v prvem ocenjevalnem 
obdobju. Po njenem mnenju je uspeh zelo dober, saj se do 6. razreda nekaj težav 
pojavlja le pri pouku slovenskega jezika, zgolj v višjih razredih pa tudi pri ostalih 
predmetih. Povprečje se giblje nad oceno 3.25, od 461 učencev je le 25 negativnih 
ocen. Poudarila je, da se raven uspeha dviguje, tudi s pomočjo namenskih projektov 
(npr. bralna pismenost), pri čemer je posebej poudarila pomen aktivne vloge staršev. 
Izrazila je željo, da bi se nastavljeni trendi nadaljevali in da bi se sodelovanje še 
nadgradilo s postavitvijo skupnih ciljev učiteljev, učencev in staršev. 

 
3. Problematika šolskih prevozov in varnost šolskih poti. 

 
Predsednik Sveta staršev, g. Mihelič, je povzel dosedanje aktivnosti na področju 
šolskih prevozov in varnosti na šolskih poteh od začetka letošnjega šolskega leta. 
Izpostavil je mnenje velikega števila staršev, da šolske poti kljub nasprotnim 
ugotovitvam SPV iz lanskega leta niso varne ter da je potrebno presojo o varnosti 
ponoviti bolj poglobljeno in usmerjeno. Člane Sveta staršev je seznanil z angažiranjem 
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Zavoda za prometno varnost, ki je podal ponudbo za presojo prometne varnosti 
varnosti šolskih poti v vrednosti cca. 3.900 EUR. SPV je bil s ponudbo seznanjen, 
vendar je zavrnil plačilo izvedbe. 

Ponudba Zavoda za prometno varnost vsebuje: 

- Pregled poročila Policije in statističnih podatkov prometne varnosti na šolskem  
okolišu 
- Presoja prometne varnosti v skladu z »Smernico za pregledovanje cest« na celotnem 
šolskem okolišu 
- Izdelava elaborata varnih šolskih poti 
- Izdelava predloga kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za potrebe sanacije nevarnih 
mest 
- Materialni stroški 4 izvodov elaborata 

Ga. ravnateljica je nadaljevala z ugotovitvijo, da problematika šolskih prevozov še 
zdaleč ni rešena, kljub začasni ureditvi. S pomočnico sta obširneje predstavili okvire 
problematike, ki se nanašajo na nenavadno občinsko ureditev javnih razpisov, 
večkratno neuspešno komunikacijo med šolo pristojnimi občinskimi organi, 
spremembo županovih stališč glede ohranitve dosedanjega stanja, odsotnost 
pravilnika, ki bi urejal to vprašanje…  

Kljub racionalizaciji in zmanjšanju stroškov prevoza za 6.000 EUR (na mesec?), ki jih 
je dosegla šola, se občina še vedno ne strinja s predlogom, da bi avtobus pobiral 
učence, ki jim prevoz zaradi bližine naj ne bi pripadal in to navkljub dejstvu, da to ne 
bi pomenilo nobenega dodatnega stroška.  

Starši so izrazili nasprotovanje dejstvu, da šole v domžalski občini same pripravijo in 
izvedejo javni razpis za izbiro ponudnika šolskih prevozov, jih same financirajo in 
šele na osnovi tega dobijo refundirana sredstva s strani občine. Praksa je edina med 
slovenskimi občinami in zaradi razpršenosti razpisov onemogoča uspešnejša pogajanja 
s ponudniki, hkrati pa pomeni dodatno obremenitev za šole.  

Ponovno je bila izpostavljena problematika formalne verifikacije varnosti šolskih poti, 
saj zapisnik seje SPV iz lanskega leta ne more opravljati te funkcije, sploh spričo 
dejstva, da mnogi starši oporekajo ugotovitvam tega dokumenta. To je bil tudi osnovni 
razlog za povabilo Zavoda za prometno varnost. 

G. Štrumbelj je kot član predstavil aktivnosti Sveta zavoda na področju varnih šolskih 
prevozov in izpostavil, da se Svet pridružuje mnenju staršev glede nevarnosti šolskih 
poti. Od občine zahteva, da do 1.6. pripravi pravilnik o ureditvi šolskih prevozov, da 
pripravi elaborat o varnosti šolskih poti, da začne postopke za prenos javnih naročil za 
izbiro izvajalcev šolskih prevozov na občino ter da glede šolskih prevozov ne uveljavi 
nobenih sprememb glede na lansko leto. 
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Sklep: 

Ga. ravnateljica nemudoma organizira srečanje med predstavniki staršev in SPV, na 
katerem bi skupaj opravili ponovno presojo in preučili konkretne nevarnosti na šolskih 
poteh, kot so navedene v dokumentu, ki so ga starši posredovali šoli ob začetku 
šolskega leta.   

Starši bodo pripravili anketo o varnosti šolskih poti v katero bodo vključeni učenci, 
starši in krajani. Anketa bo služila za pomoč pri presoji nevarnih šolskih poti. 

 

4. Člani Sveta staršev so izpostavili nekaj odprtih vprašanj: 

Plačilo šolskih plesov 

Zakaj morajo učenci, ki so odsotni od priprave plesa, plačati 15,00 EUR in to samo za 
zadnji ples? 

Odgovor ravnateljice:  

Pravila postavljajo razredniki, ga. ravnateljica se bo pozanimala pri dotičnih in o tem 
obvestila starše. Vsekakor zagovarja stališče, da bi morala biti pravila znana vnaprej. 

Denar od zbiralnih akcij 

Vtis je, da denar od zbiralnih akcij ni razporejen dovolj transparentno, na božičnem 
bazarju npr. ni potrdil o plačilih. 

Odgovor ravnateljice:  

Denar se steka v šolski sklad, s pomočjo katerega se sofinancira šola v naravi za 
socialno ogrožene učence, oprema (v letošnjem letu konkretno video kamera), 
ekskurzije,… Predstavnik šolskega sklada je obljubil, da bo natančnejši odgovor lahko 
podal po seji sklada v maju, vsekakor pa bo ob koncu leta pripravljeno pisno poročilo 
o porabi sredstev. 

Glede božičnega bazarja je prevladalo večinsko mnenje, da se gre vendarle zanesti na 
zaupanje do kupcev, nad prodajo in izkupičkom pa bdijo razredniki.  

Zbiranje starega papirja 

Izvaja se samo v Krtini. Zakaj se ne zbira tudi v Dobu?  

Odgovor ravnateljice: 
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Z zbiranjem starega papirja na Dobu so prekinili pred nekaj leti, saj je bil interes 
praktično ničen. Izvaja se v Krtini, kjer podružnični šoli ostane 50% zbranih sredstev, 
ostalo pa je namenjeno šolskemu skladu. Zaradi pobude staršev bo letos  prvič po 
prekinitvi ponovno zbiranje tudi na Dobu in sicer v prvih dneh junija.   

Vedenje nekaterih voznikov med šolskimi prevozi  

Starši so opozorili na nekaj primerov neprimernega ali celo nevarnega vedenja 
voznikov šolskih avtobusov med vožnjo    

Odgovor ravnateljice: 

Vozniki in njihova matična podjetja so bili s strani šole opozorjeni, šola bo tovrstne 
primere obravnavala resno, tudi na račun prekinitve pogodbe. 

Zdrav življenjski slog – odhod učiteljice 

Starši so opozorili, da so večkrat opazili, da učiteljica po zaključku dejavnosti zapusti 
šolo in pusti otroke same v garderobi. 

Odgovor ravnateljice: 

Z odgovorno učiteljico se bodo pogovorili in jo opozorili na nepravilnost.  

Spletna stran OŠ Dob in POŠ Krtina 

Starši so opozorili, da spletna stran ni pregledna in ažurna. Zaradi tega imajo nemalo 
preglavic z iskanjem obvestil in informacij. 

Odgovor ravnateljice: 

Spletna stran se že prenavlja, vendar je prišlo do tehničnega zapleta. Pri nadaljnji 
izdelavi nove strani bo šola upoštevala predloge staršev. Pred objavo strani pa bo 
nekaj staršev tudi aktivno vključenih v testiranje, da bodo s povratnimi informacijami 
pomagali zagotoviti optimalno uporabnost spletne strani.   

Igre z žogo 

Predstavnik staršev je ponovno opozoril, da na šoli praktično ni iger z žogo. To ni 
omogočeno niti v popoldanskem času. 

Odgovor ravnateljice: 

Športne aktivnosti v šoli potekajo v skladu s programom. Igre z žogo so zajete tudi v 
dejavnosti Zdrav življenjski slog.  
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Del odgovora sem preslišal oz. ga nisem razumel, zato ravnateljico prosim, da dopiše 
manjkajoče. 

Prehrana 

Predstavnik staršev je ponovno opozoril na problematiko šolske prehrane. Starši se 
zavedajo, da je bilo o tem že veliko govora, vendar vsako leto pridejo novi učenci v 
prve razrede in z njimi novi straši in s tem novi pomisleki. Menijo, da morajo tudi ti 
dobiti priložnost izpostavitve določene problematike; za njih je nova. 

Predstavnik staršev je sporočil, da odgovor gospe ravnateljice staršev ni pomiril. V 
prilogi prilagam vprašanje in odgovor. 

Nedisciplina 

Predstavnik staršev je opozoril, da je bila opažena s strani staršev in omenjena s strani 
otrok, nedisciplina in agresija nad mlajšimi učenci; nekaj primerov: pri garderobah 
pred učilnicami prvih razredov, v oblačilnicah za športno vzgojo - pri menjavi otrok 
višjih razredov in najmlajših, neprisotnost učiteljev med odmori in pri čakanju na 
interesne dejavnosti. 

  

Odgovor ravnateljice: 

Odgovor gospe ravnateljice je bil, da se problematike zavedajo ter aktivno delajo na 
urejanju tega problema. 

Delovni zvezki 

Predstavniki Sveta staršev in ravnateljica so se dogovorili, da bodo učitelji pravočasno 
pripravili izbor delovnih zvezkov. Predstavniki bodo imeli tako dovolj časa, da se o 
izboru pogovorijo z ostalimi starši v posameznem razredu. Po potrebi se bodo o izboru 
posvetovali tudi z učitelji in starši učencev, ki delovne zvezke uporabljajo že v tem 
šolskem letu.  

 
Seja je končana ob 20.30 uri. 

 

 

                        
 
 

Zapisal: Bogdan ZUPAN     PREDSEDNIK SVETA STARŠEV: 
 

               Klemen MIHELIČ 
 


