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ZAPISNIK 
 

1. seje Sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 27.9.2021, ob 17.00 v OŠ Dob.  
 

 
Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti 
 
Dnevni red: 

1. Pozdrav ravnateljice s kratkim orisom dela in življenja šole v šolskem letu 2021/22 

2. Predlogi, pobude, vprašanja in že pripravljeni odgovori ravnateljice na vprašanja. Dileme, ki so bile 

izpostavljene na roditeljskih sestankih. 

3. Izvolitev predsednika in predstavnikov Sveta staršev v drugih organih 

Ravnateljica člane sveta staršev informira o dejstvu, da poročilo LDN za leto 2020/21 ter LDN 2021/22 
nista pripravljena zaradi bolniške odsotnosti ravnateljice do 1.9.2021. Ravnateljica rokov, do katerih 
bodo omenjeni dokumenti pripravljeni ni podala. 

Zaradi odsotnosti ravnateljice v preteklih mesecih njen elektronski naslov ni bil spremljan, zato tudi ni 
prišlo do odziva na vprašanja ter pomude staršev, kateri so le-te pošiljali na njen elektronski naslov. 
Ravnateljica zagotovi, da bo na vsa še aktualna vprašanja in pobude podala odgovore, starši se lahko z 
vprašanji obrnejo tudi na svet staršev, od koder bomo odprte teme posredovali vodstvu šole. Svet 
staršev prav tako ugotavlja, da neaktivnost na službenem elektronskem naslovu, brez da se o tem 
obvesti zainteresirane, ni sprejemljiva, zato predlagamo da se v bodoče v podobnih primerih pošto 
preusmeri na pooblaščeno osebo s strani ravnatelja in da se vklopi avtomatski odzivnik, ki bo 
pošiljatelja obvestil, da naslov trenutno ni aktiven.  

1. Pregled izvedenih aktivnosti na podlagi sklepov sveta staršev z dne 16.6.2021 

Točka 1 iz zapisnika seje sveta staršev je realizirana 

Točka 2 iz zapisnika seje staršev je realizirana. Ravnateljica poudari, da se bo šola skupaj z učitelji trudila 
zagotoviti najboljše materiale, ki bodo dostopni vsem učencem, za najnižjo mogočo ceno. Naročilo bo 
izvedeno v smislu dobrega gospodarja. 

Točka 4 in točka 5 - sklep kot v zapisniku sestanka ostaja v veljavi, šola bo usmerila vse aktivnosti v 
realizacijo sklepa. 

Točka 8 – problematika zadovoljstva učencev z malico ostaja aktualna, ravnateljica svet staršev 
seznani, da je bila ustanovljena komisija, katera bo pregledala jedilnike. V komisiji bosta tudi dva 
predstavnika učencev ter na pobudo sveta staršev tudi predstavnica staršev. Svet staršev soglasno 
izvoli za predstavnico starše v komisijo gospo Tanjo Svetek Milanovič. 

Točka 10 – ravnateljica seznani svet staršev, da pobuda v tem trenutku še ni izvedljiva. 
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Točka 11 – svet staršev še enkrat poziva ravnateljico, da se preuči možnost komunciranja sveta staršev 
med seboj v okviru e-asistenta. 

Točka 13 – ravnateljica seznani svet staršev da je bila šola kot celota uspešna pri izvedbi NPZ ter je 
dosegla rezultate nad povprečjem osnovnih šol v Sloveniji, razen pri predmetu TJA, kjer so rezultati 
pod povprečjem. Ravnateljica prav tako poda obrazložitev vodje aktiva za TJA ga.Gregorič ter 
obrazložitev rezultatov NPZ za predmet telesna vzgoja. Svet staršev poziva ravnateljico da mu v pisni 
obliki posreduje številčne rezultate NPZ ter zgoraj omenjene obrazložitve. 

2. Predlogi, pobude, vprašanja 

Svet staršev izpostavi problematiko izvajanja telesne vadbe v razredih 1-4. na matični šoli, ter ugotavlja, 
da je izvajanje predmeta v danih okvirjih nesprejemljivo in potencialno nevarno, zato poziva 
ravnateljico k takojšnjemu ukrepanju. 

Ravnateljica svet staršev informira, da je bil ustanovitelj (občina Domžale) že večkrat informiran o 
neprimernih materialnih pogojih za izvajanje omenjene aktivnosti na šoli, vendar rešitve še ni. Kljub 
temu se ravnateljica zaveže, da bo v roku 14 dni sprejela ukrepe, kateri bodo omogočili izvedbo telesne 
vzgoje za razrede od 1-4 vsaj enkrat tedensko v prostorih telovadnice.  

Svet staršev se strinja, da bo oblikoval pismo in ga posredoval ustanovitelju, kot poziv na rešitev tega 
problema. Prav tako bo tema izpostavljena s strani predstavnikov staršev na svetu zavoda. 

Izpostavljena je bila težava označevanja postajališč šolskega avtobusa, katerih v naravi ni. Ravnateljica 
se zaveže da bodo pregledali dejansko stanje ter bo o tem naknadno obvestila svet staršev. 

Ravnateljica prav tako pove, da bodo v mesecu oktobru 2021 začele potekati vse obšolske dejavnosti.  

Ravnateljica poda mneje, da je prezračevanje učilnic v zadovoljivi meri možno z odpiranjem oken za 
krajši čas, katera se potem zaprejo, da ne bo prihajalo do možnosti za obolenja pri učencih. Dodatne 
investicije v prezračevalne naprave niso predvidene/potrebne. 

3.  Izvolitev predsednika in predstavnikov sveta staršev v drugih organih 

Za predsednika Sveta staršev je bil potrjen Sašo Seljak, za namestnika pa Nika Steklasa Cerar. Za 
predstavnico v Zvezi aktivov svetov staršev je izvoljena Tanja Svetek Milanovič, funkcijo predstavnika 
staršev v Šolskem skladu ostaja odprta. Za predstavnika sveta staršev z svetu zavoda je izvoljen Primož 
Primožič s 4-letnim mandatom.  

Svet staršev je prav tako z večino (glasovanje preko elektronske pošte) potrdil ga.Urško Smolnikar za 
predstavnico sveta staršev v šolskem skladu. 

Vsi zgoraj omenjeni so bili izvoljeni z večino glasov. 

Seja sveta staršev je bila sklepčna. 

     PREDSEDNIK SVETA STARŠEV: Sašo Seljak 
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