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ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV 
Z DNE 28.3.2007 
s pričetkom ob 17. uri 

 
 

 
 
Prisotni: Prisotni so bili vsi z liste prisotnosti ter ravnateljica Marjanca Vampelj, 
pomočnica Urška Letnar in predsednica ŠS Majda Čebulj.  
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Nasilje nad učencem 
2. Sprejem in potrditev zapisnika 3. seje 
3. Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje izvedene dne 20.2.2007 
4. Poročilo predstavnikov Sveta šole (poroča Andreja Pleško) 
5. Poročilo predsednice Šolskega sklada (poroča Majda Čebulj) 
6. Obravnava predloga Pravilnika o ekskurzijah in taborih ter izjava učenca 
7. Promet v okolici šole 
8. Razno 

a. ukrepi na šoli glede Legionele 
b. šolska spletna stran 
c. šolske malice 
d. vzgojni koncept šole 
e. odsotnost učiteljice 4.r 
f.  pogostost menjave učiteljev OPB 
g. razno 

 
 
9. Ad.1 Nasilje nad učencem 

Seje se udeleži oče petošolca in pove svoje videnje nasilja, ki se je marca zgodilo nad 
njegovim sinom.  
Namen obiska: Starši in učitelji se moramo večkrat pogovarjati s svojimi otroki glede 
fizičnega in psihičnega nasilja. Nekateri učenci ne poznajo pojma psihično nasilje. Če 
se neljubi dogodek zgodi je brez oklevanja potrebno obvestiti starše in vodstvo šole, ki 
ukrepa dalje. Oče poudari, da je vodstvo šole v njegovem primeru  pravilno ukrepalo.  
Izredni roditeljski sestanek: Starši 5. razreda, v katerem je nasilje v zadnjem času v 
porastu, pričakujejo poseben roditeljski sestanek. Na njem bi se učiteljica, starši in 
učenci skupaj odkrito pogovorili o vseh neljubih dogodkih.  
Mediacija: Na sestanku je bila omenjena mediacija kot eden od možnih postopkov 
reševanja sporov oz. nejasnosti. Ravnateljica pove, da vodstvo že razmišlja, da bi v š.l. 
2007/08  nekateri delavci OŠ obiskali izobraževalni tečaj o mediaciji.  
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Razredna ura: V osemletki je za razredni pouk namenjena samo 1 šolska ura. V prvi 
triadi devetletke ni predvidenih razrednih ur. Vodstvo šole se zavzema za  povečanje 
števila razrednih ur na teden. Sklep: Ravnateljica in predsednica Sveta staršev 
pripravita predlog o uradnem stališču vodstva šole in staršev glede razrednih ur in ga 
posredujeta na Aktiv SS Ljubljanskih OŠ in na Ministrstvo za šolstvo in šport.  
Anketa: Nasilje se z dostopom do interneta povečuje. G. Hočevar bo pripravil anketna 
vprašanja in podatke kasneje tudi obdelal in jih predstavil. Anketo naj bi izpolnjevali 
(ločeno) tako otroci kot starši. Anketa naj bi vsebovala vprašanja v zvezi s preživljanjem 
prostega časa pred računalniki in TV. 
 
Ad.2 Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
Svet staršev je potrdil zapisnik 3. seje SS.  
 
Ad.3 Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje izvedene dne 20.2.2007 
Svet staršev je potrdil zapisnik korespondenčne seje.   
Zapisnik korespondenčne seje je del tega zapisnika.  
 
Ad.4 Poročilo predstavnikov Sveta šole (poroča Alenka Pleško) 
Na zadnji seji Sveta šole so govorili o pravilniku, pregledali finančno poročilo,  letni plan, 
ter ocenili sodelovanje ravnateljice s starši oz. s Svetom šole. Ocena Sveta staršev je 
del ocene Sveta šole. Predsednica Sveta šole ga. Frass je oceno sodelovanja 
ravnateljice posredovala na Ministrstvo za šolstvo in šport. 
 
Ad.5  Poročilo predsednice Šolskega sklada (poroča Majda Čebulj) 
Seznanjeni smo bili z delom ŠS v š.l.2006/07. ŠS je kupil digitalno kamero in barvni 
tiskalnik za knjižnico, foto tiskalnik s pripadajočim papirjem za krožek digitalne 
fotografije, 6 učencem je ŠS sofinanciral tabor (v višini 30€), sofinanciranje Novoletne 
prireditve,.. ŠS bo do konca š.l. 2006/07 učencem, ki bodo prošnjo naslovili na ŠS, 
sofinanciral tabore, izlete,....v višini 1/3 cene. Na računu ŠS je ta trenutek 4691 €. 
Sklep: Članici ŠS ga. Čebulj in ga. Kozjek pripravita in v tajništvo šole posredujeta 
osnutek linka ŠS, ki bo objavljena na prenovljeni uradni spletni strani šole.  
Sklep: Članici ŠS ga. Čebulj in ga. Kozjek pripravita predstavitev ŠS in ga posredujeta 
v tajništvo. Predstavitev ŠS bo ena od točk prvega roditeljskega sestanka učencev prvih 
razredov. 
 
Ad.6 Obravnava predloga Pravilnika o ekskurzijah in taborih ter izjava učenca  
Ga. Čebulj bo oblikovala predlog Pravilnika o ekskurzijah in taborih in ga posredovala v 
tajništvo šole. Predlog bo nato dopolnilo še vodstvo šole in ga predstavnikom SS dalo v 
potrditev na zadnji seji SS.  
Sklep: Pravilnik bo del letnega načrta. Objavljen bo v publikaciji, ki jo učenci dobijo v 
začetku š.l.  
 
Ad.7 Promet v okolici šole 
Soglasje z lastniki zemljišč na katerih bodo stale table, ki bodo označevala postajališča 
za šolski kombi, je pripravljeno. Vodstvo šole od geodetskega zavoda čaka le še dopis 
o lastnikih parcel.  
Sklep: Ravnateljica bo pri redarski službi ali policiji preverila kdo krije stroške 
odstranitve neregistriranega vozila, ki stoji na parkirišču pred šolo. 
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Ad.8 Razno  
a. Legionela: Pregled vode opravlja ustrezna pooblaščena služba vsaka 2 meseca. 
Zaenkrat  je bila voda vedno neoporečna. Hišnik redno izvaja toplotni šok. Te dni je šolo 
nenapovedano obiskala zdravstvena inšpekcija in pregledala prostore v šoli in okolici. V 
zapisnik je inšpektor napisal, da so prostori vzorno urejeni. 
Mivka: Mivka na šolskem igrišču je bila zamenjana junija 2006. Vodstvo šole je dalo 
mivko na pregled, še preden je z Ministrstva prišla okrožnica, da je vodstvo šole dolžno 
to storiti. Vodstvo je peskovnik z mivko ogradilo. Odgovora še ni. Pripomba staršev je, 
da je  predvsem odbojkarsko igrišče neurejeno. Ravnateljica je odgovorila, da bo igrišče 
v času, ko bodo učenci več časa preživeli na igrišču, bolj urejeno. 
 
b. Nekateri starši pohvalijo prenovljeno spletno stran, nekateri imajo še vedno 
pripombe. Zato vodstvo naproša starše, naj mu sporočijo kaj si še želijo na spletni 
strani.  
Sklep: Na spletni strani se odpre povezava SS na kateri bodo objavljeni vsi zapisniki 
sej SS.  Na uradni spletni strani bodo objavljeni tudi zapisniki Aktiva SS Ljubljanskih 
OŠ, ki jih bo v tajništvo posredovala Mateja Udovč. 
 
c. Nekateri starši šolsko malico pohvalijo, nekaj pripomb je na kupljene rogljičke, 
peciva,.. Ravnateljica obrazloži, da je potrebno upoštevati HACCP sistem. Starši prosijo 
vodstvo šole, da se otrokom ponovno pove, da lahko brez zadržkov vzamejo malico, ki 
ostaja. 
 
d. Predstavnica SS pove kako je na OŠ Dobrova nastal osnutek Hišnega reda. V 
izdelavo osnutka so bili že v prvi fazi vključeni starši, ki so nato skupaj z oddelkom 
posredovali predloge. Svoje predloge so lahko posredovali tudi učenci. Sestali se bodo 
še učitelji, ki bodo posredovali svoje predloge. Potem se bo oblikoval hišni red.  
 
e. Vodstvo šole zagotavlja, da imata učiteljici 4. a in 4. b enako realizacijo pouka. Starši 
se bojijo, da bodo učenci zaradi pogoste odsotnosti učiteljice snov sicer predelali, a je 
ne bodo dovolj utrdili. Starši so mnenja, da se pri učitelju, ki nadomešča, izvaja le 
varovanje učencev, ne pa učenje in utrjevanje. 
 
f. Ministrstvo je zavrnilo prošnjo za soglasje objave za nadomeščanje učiteljice, ki 
odhaja na porodniški dopust v tem š.l., zato se bo pogostost menjave učiteljev v OPB 
nadaljevala. Potrebno bo poiskati notranje rezerve. 
 
Seja se zaključi ob 19.15 uri. 
 
Naslednja seja bo predvidoma v sredo 30. maja 2007 ob 17. uri 
 
 
 
    Zapisala:                            Ravnateljica:                        Predsednica Sveta staršev: 
Melita Kozjek  Marjanca Vampelj    Mateja Udovč 
Priloga zapisniku: 
 
 


