
 Šolska ulica 7, 1233 Dob 

 
Datum: 20. 3. 2022 
 
 

ZAPISNIK 
 

2. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 15. 3. 2022, ob 17.30 v OŠ Dob. 
  
  
Prisotni predstavniki ali njihovi namestniki: 1. a, 1. b, 1. k, 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 3. k, 4. b, 4. k, 5. b, 5. k,  
Prisotni predstavniki ali njihovi namestniki: 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c  
 

Odsotni predstavniki ali njihovi namestniki: 2. k, 4. a, 5. a 
 

Ostali vabljeni (prisotni): Bojana Rutar (pomočnica ravnateljice) 
 

Zaradi odsotnosti predsednika sveta staršev in njegove namestnice je sejo vodil Primož Primožič. 
  
Dnevni red:  

1. Popravek zapisnika 1. seje 

2. Aktualne razmere na OŠ Dob 

3. Poročilo o delu sveta zavoda OŠ Dob 

4. Razno 

 
1. Popravek zapisnika 1. seje  

V točki 3 se zadnji stavek prvega odstavka glasi: ''Za predstavnika sveta staršev v svetu zavoda je izvoljen 
Primož Primožič za preostanek mandata rednega sklica sveta zavoda (t.j. do marca 2024).'' 
 
2. Aktualne razmere na OŠ Dob  

Pomočnica ravnateljice Bojana Rutar predstavi določene izvedene aktivnosti (dejavnosti, tečaje, šolo     
v naravi) v tem šolskem letu. Posebej je izpostavila problematiko financiranja šolskih prevozov in varstva 
vozačev. Občina nikakor ne najde posluha za povečanje frekventnosti linij in varstva vozačev. Nasprotno, 
občina bi želela stroške še bolj optimizirati (oklestiti). Zato je pomočnica podala pobudo, da starši 
pozovemo občino, da to problematiko razreši v korist otrok. Opisala je tudi ostale odprte problematike, kot 
je nezmožnost izvajanja športa v telovadnici za prvo triletje in malih učnih skupin v višjih razredih zaradi 
prostorske stiske. Predlagala je, da se po vzoru nekaterih šol, oblikujejo ožje delovne skupine znotraj Sveta 
staršev, ki pokrivajo različna področja in preko sveta staršev poskušajo vplivati na odločitve občine. 

Sklep 2.1: 
Predsednik sveta staršev Sašo Seljak preuči predlog za oblikovanje delovnih skupin za najbolj pereča 
vprašanja (šolski prevozi, telovadnica, …). 
 
3. Poročilo o delu Sveta zavoda OŠ Dob  

Predstavnik staršev v svetu zavoda Primož Primožič podrobno pojasni dogajanje v svetu v tem šolskem letu. 
Poudaril je šest glavnih tematik, s katerimi so se oziroma se člani sveta še aktivno ukvarjajo: 

- Komunikacija z ravnateljico 
Komunikacija med svetom in ravnateljico je bila od pričetka šolskega leta do njenega odhoda na 
bolniški stalež v začetku decembra izrazito slaba oziroma lahko govorimo kar o odsotnosti 
komunikacije. Tako za sistemsko delo sveta kot krovnega organa vodenja šole kot za morebitno 
ponovno izgradnjo zaupanja med organom in ravnateljico je bilo izrazito moteče, da ravnateljica ni 
prihajala na seje sveta, ni odgovarjala na vprašanja in ni poročala o inšpekcijskih pregledih. 



- Zamuda pri pripravi poročila o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto in LDN za tekoče šolsko leto 
31. člen Zakona o osnovni šoli določa, da mora svet najkasneje do 30. septembra sprejeti LDN, ki ga 
mora pripraviti ravnatelj. Svet v zakonsko določenem roku ni mogel, kljub svoji želji in ravnateljici 
pravočasno najavljani nameri, obravnavati ne LDN za tekoče šolsko leto ne poročila o realizaciji LDN 
za preteklo šolsko leto. Svet je bil na 11. seji, dne 29. 9. 2021, seznanjen s strani ravnateljice, da oba 
dokumenta še nista pripravljena. Svet je oba dokumenta prejel 17. 11. 2021 in ju obravnaval na  
13. seji, 1. 12. 2021. Pri preučitvi Poročila o realizaciji LDN-ja za šolsko leto 2020/21 je svet ugotovil 
veliko vsebinskih pomanjkljivosti in tudi napak. Pri preučitvi Letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2021/22 pa je svet ugotovil, da je tekst sicer korektno pripravljen, vendar je pogrešal ambicioznost 
pri načrtovanju dela in investicijskega razvoja šole. Ravnateljica se seje, na katero je vabilo prejela 
pravočasno kot vsi drugi člani, ni udeležila, zato je bil svet prikrajšan za odgovore na številna 
vprašanja, povezana z gradivom. Člani sveta so z zadržkom potrdili LDN za tekoče leto, Poročilo   
za preteklo leto pa so zavrnili in ga še do danes niso sprejeli. Namreč večina ugotovljenih 
pomanjkljivosti in napak pri poročilu je bilo odpravljenih 8. 3. 2022, ko je svet prejel od pomočnice 
ravnateljice končno (dopolnjeno) verzijo poročila. Njegovo sprejetje se pričakuje na naslednji seji. 

- Kršitve zakonodaje s strani ravnateljice 
Svet je pri opravljanju dela ravnateljice ugotovil več sumov na kršitev s področja delovne, šolske in 
zdravstvene zakonodaje in tudi s področja varstva osebnih podatkov. Zato je podal več prijav na 
pristojne inšpekcije in informacijskega pooblaščenca. Iz odgovora inšpektorata za delo je mogoče 
razbrati, da je ravnateljica kršila zakonodajo zaradi neupravičenega (neprijavljenega) dela od doma. 
Svet je bil večkrat, s strani zaposlenih in s strani staršev obveščen tudi, da ravnateljica ni korektno 
izvajala vseh ukrepov v času epidemije Covid-19, ki jih je narekovala obstoječa zakonodaja. Svet je 
konkretne primere preveril in žal ugotovil, da je šlo za kršitev zakonodaje v zvezi z ukrepi za 
preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom glede samotestiranja in ukrepanja ob 
pozitivnem PCR testu.  

- Sprožitev postopka razrešitve ravnateljice 
Samo namero, da bo na podlagi zgoraj omenjenih dejstev obravnaval postopek za razrešitev 
ravnateljice, je svet napovedal že na 13. seji, dne 1. 12. 2021. Teden dni kasneje je ravnateljica 
odšla na bolniški stalež. Na podlagi obrazloženih mnenj pristojnih inšpekcijskih služb se je svet  
nato na 14. seji 15. 12. 2021 odločil, da sproži postopek razrešitve ravnateljice. Svet je sprejel 
Utemeljitev predloga za razrešitev ravnateljice in o tem poleg ravnateljice obvestil zahtevane 
deležnike v skladu z zakonodajo (MIZŠ, lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev). 
Ravnateljica je podala izjavo na predlog razrešitve, a po pregledu izjave je bilo mnenje večine članov 
sveta, da v izjavi ni argumentiranih trditev, ki bi nasprotovale ugotovitvam, navedenih v Utemeljitvi 
predloga za razrešitev ravnateljice. Medtem je MIZŠ še dvakrat zahteval dodatna pojasnila, katera 
mu je svet posredoval. Tako da se pričakuje obrazloženo mnenje MIZŠ o razrešitvi ravnateljice   
do konca marca 2022. Po prejemu mnenja sledi odločitev sveta o (ne)razrešitvi ravnateljice. 

- Razpis za novega ravnatelja 
Svet je bil že na svoji prvi seji v začetku tega šolskega leta obveščen, da sedanji ravnateljici poteče 
mandat 31. 7. 2022, in da je potrebno pričeti s postopkom javnega razpisa za novega ravnatelja vsaj 
štiri mesece pred iztekom mandata. Zato je svet na 16. dopisni seji sprejel sklep o objavi razpisa 
ravnatelja v Uradnem listu RS in časopisu Slamnik dne 25. 2. 2022 in časovnik posameznih faz     
v postopku imenovanja ravnatelja. Ena od članic sveta se je izločila iz postopka imenovanja 
ravnateljice in tudi odstopila s funkcije namestnice predsednice in zapisnikarke zaradi konflikta 
interesov, saj je izrazila namero, da kandidira za ravnateljico. Funkcijo namestnika predsednice 
sveta zavoda in zapisnikarja je začasno prevzel drugi član sveta (Primož Primožič).  

- Odstop predsednice sveta, odpoklic štirih članic sveta in izvedba nadomestnih volitev 
9. 2. 2022 je predsednica sveta zavoda seznanila svet, da zaradi stalnih pritiskov, ki jih doživlja 
znotraj kolektiva šole ter tudi sproženega postopka odpoklica oz. podane pobude za razrešitev štirih 
članic sveta zavoda, odstopa s funkcije. V sami pobudi je bilo članicam očitano predvsem, da so bile 
izvedene prijave na inšpektorate brez posvetovanja in preverjanja dejstev z določenimi učitelji, 
zaradi česar po mnenju pobudnikov za odpoklic, ne uživajo več njihovega zaupanja. To nezaupanje 
pa naj bi bilo še podkrepljeno z izjavo nekaterih članic sveta zavoda na ocenjevalni konferenci, da 
bodo volile novega ravnatelja po lastni presoji. 18. 2. 2022 se je zaključilo glasovanje o odpoklicu in 
večina učiteljskega zbora je glasovala za odpoklic. Predsednica volilne komisije je seznanila svet, da 
se morajo razpisati nadomestne volitve za odpoklicane članice. 
  



Na 17. dopisni seji se je svet seznanil z volilnim zapisnikom in poročilom glasovanja o odpoklicu, in 
sprejel sklep o imenovanju članov volilne komisije ter sklep o objavi razpisa nadomestnih volitev za 
nadomestne člane oz. predstavnike delavcev. Volitve so bile izvedene 8. 3. 2022, 11. 3. 2022 pa je 
namestnik predsednika sveta zavoda prejel zapisnik in poročilo o volitvah. Na volitvah je sodelovalo 
šest kandidatk in štiri kandidatke z največ glasovi, so bile izvoljene kot nove članice sveta. Ampak 
zgodba o odpoklicu in novoizvoljenih članicah še ni končana. Namreč ena od odpoklicanih članih je 
vložila tožbo proti volilni komisiji, da odpoklic ni bil izveden zakonito, zaradi česar je bilo izvedeno 
zaslišanje na pristojnem sodišču in odločitev o tem se pričakuje najkasneje v naslednjih 14 dneh. 

Pomembne odločitve, ki jih svet mora sprejeti v naslednjem mesecu, so: 
- sprejeti Poročilo o realizaciji za preteklo šolsko leto, 
- podati oceno delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2021, 
- dokončno odločiti o razrešitvi ravnateljice, 
- izvesti izbiro novega ravnatelja (rok za prijave se je iztekel, sledi pregled prispelih prijav), 
- izvoliti novega predsednika/predsednico in njegovega/njenega namestnika(-co).  

V diskusiji po predstavitvi dela v svetu zavoda, je bilo nekaj vprašanj s strani predstavnikov sveta staršev,      
ali je predlagana razrešitev ravnateljice glede na dejstvo, da so do njenega izteka mandata le še dobri štirje 
meseci, sploh smiselna. Razrešitev ravnateljice pomeni, da šola lahko zaposli pomočnika/pomočnico 
ravnateljice. To pomeni razbremenitev dela pomočnice ravnateljice, saj zdaj pomočnica zaradi bolniške 
odsotnosti ravnateljice opravlja zadolžitve tako ravnateljice kot pomočnice ravnateljice. 
 
4. Razno  

Pod točko Razno so bile obravnavane različne teme: 
- podan je bil odgovor pomočnice ravnateljice na vprašanje staršev v zvezi z nadomeščanjem 

Biologije v 9. razredu, 
- predstavnica staršev v komisiji za prehrano je povzela določene spremembe/izboljšave v jedilniku in 

da je že možno zaznati pozitivne odzive tako s strani učencev kot zaposlenih, 
- podana je bila pobuda za spremembo časa odhoda učencev vozačev po 5. šolski uri z namenom,  

da imajo omenjeni učenci dovolj časa, da pojedo kosilo. 

Sklep 4.1: 
Pomočnica ravnateljice se je zavezala, da se bo pri prevozniku pozanimala o možnosti zamika odhoda 
šolskega prevoza po 5. šolski uri na kasnejši čas. 
 
 
Seja sveta staršev je bila sklepčna. 
 
 
Lista prisotnosti priložena k temu zapisniku. 
 
 
 
 
Zapisal:         PREDSEDNIK SVETA STARŠEV: 
Primož Primožič             Sašo Seljak  


