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POROČILO O DELU SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE  
 

V ŠOLSKEM LETU 2012/13 
 

Šolsko leto 2012/13 je bilo drugo šolsko leto drugega štiriletnega mandata sveta staršev OŠ 
Domžale. 

PLAN DELA 
Na drugi seji trenutnega mandata,1.12.11 je svet staršev sprejel plan aktivnosti, ki jih bo izvajal v 
svojem štiriletnem mandatu v šolskih letih 2011/12, 2012/13, 2013/14 in 2014/15, poleg vseh 
zakonsko predpisanih aktivnosti in aktivnosti predpisanih z internimi akti OŠ Domžale: 
Aktivnosti povezane z vzgojnim načrtom OŠ Domžale, bo spremljala in koordinirala: 
♦ Skupina za vzgojni načrt.  

Skupina bo zbirala predloge staršev, sodelovala pri usklajevanju s predstavniki učiteljev in o delu 
obveščala svet staršev). 

Aktivnosti povezane s prometno varnostjo v šolskem okolišu OŠ Domžale in POŠ Ihan, bo spremljala 
in koordinirala: 
♦ skupina za prometno varnost 
 Glede na slabšo prometno varnost, v okolici POŠ Ihan, se bo skupina v tem mandatu osredotočila 

na prometno varnost v šolskem okolišu POŠ Ihan in na poti iz Ihana do OŠ Domžale. Ta skupina 
bo spremljala tudi problematiko prevozov učencev s kombiji in avtobusi.  
Skupina bo zbirala predloge staršev in učencev s področja varnosti v prometu, ponovno pregledala 
obstoječi »Načrt varnih šolskih poti«, in predlagala njegove dopolnitve in posodobitve. Pri tem bo 
sodelovala z odgovornim nosilcem priprave načrta imenovanim s strani vodstva OŠ Domžale in 
pristojno komisijo za vzgojo in varnost v cestnem prometu občine Domžale. 

Problematiko šolske prehrane bo spremljala: 
♦ skupina za prehrano.  

Komisija bo zbirala pripombe učencev in staršev, jih javljala odgovornim za šolsko prehrano. Za 
boljšo učinkovitost, bodo predstavniki staršev v svetu šole, ponovno predlagali razširitev 
svetovalne skupine ravnatelja imenovane v skladu s Pravilnikom o šolski prehrani še z dvema 
predstavnikoma staršev. 
Cilj skupine je izboljšati kakovost in količinsko ustreznost prehrane. Skupina in svet staršev se 
bosta zavzemala tudi za izvedbo z zakonom in internim pravilnikom predpisane anonimne ankete o 
zadovoljstvu s šolsko prehrano. 

Aktivnosti staršev za izboljšanje pogojev v in v okolici OŠ Domžale in POŠ Ihan bo vodila: 
♦ skupina za infrastrukturo  

Skupina bo z novimi člani dopolnjena na naslednjih sejah sveta staršev. 
Plan dela skupine je: 
o pripraviti pregled potrebnih izboljšav infrastrukture v okolici OŠ Domžale in POŠ Ihan, 
o pregled predstaviti vodstvu šole, svetoma obeh KS in odgovornim na občini, 
o aktivno sodelovati pri pripravi srednjeročnega plana aktivnosti s strani vodstva OŠ Domžale, 
o koordinirati aktivnosti sveta staršev za čim hitrejšo izvedbo v planu predvidenih aktivnosti in o 

poteku obveščati svet staršev. 
Svet staršev OŠ Domžale bo preko svojih predstavnikov (M. Šalamuna in D. Vidic), sodeloval v 
regijskem (Domžalsko-Kamniškem) in državnem aktivu predstavnikov svetov staršev OŠ. Cilji 
delovanja v teh organih povečati vpliv staršev pri doseganju kakovostnejše in otrokom prijazne 
osnovne šole. 
V plan dela sveta staršev so uvrščene še naslednje aktivnosti: 
♦ sodelovanje z UO šolskega sklada pri pridobivanji sredstev 
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♦ zavzemanje za kakovost na OŠ Domžale, 
♦ zavzemanje za šolo brez nasilja. 
 
 
POROČILO O DELU: 
Svet staršev se je v šolskem letu 2012/13 sestal na štirih sejah, ker se zaporedna številka sej, vodi za 
celoten drugi štiriletni mandat, so seje vodene pod zaporednimi številkami 6 do 9. 
 
Zaradi dobre odzivnosti v.d. ravnatelja za pobude in predloge staršev so bile seje, krajše kot v 
predhodnih letih in so potekale v duhu sodelovanja. Zaradi dobro pripravljenih in predstavljenih 
osnutkov poročila o izvedbi LDN, LDN, poročila o samoevalvaciji in ankete o šolski prehrani ter 
predlogov o diferenciaciji in uporabi delovnih zvezkov v naslednjem šolskem letu 2013/14, so vsi 
navedeni dokumenti pridobili pozitivno mnenje oz. soglasje sveta staršev na sejah, na katerih so bili 
obravnavani. 

Na šesti seji je svet staršev potrdil mandate novim članom sveta staršev. Na isti seji je podal pozitivno 
mnenje k Poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2011/12 in predlogu LDN za šolsko leto 2012/13. 
Na isti seji je bilo soglasno sprejeto tudi poročilo o delu sveta staršev v šolskem letu 2010/11 in izvolil 
nove predstavnike staršev v UO šolskega sklada. 

Svet staršev je v postopku izbire ravnatelja OŠ Domžale organiziral predstavitev in podal mnenje o 
kandidatih. Pozitivno mnenje sta dobila dva od predstavljenih kandidatov. 
 
Svet staršev, njegove delovne skupine, in njegovi predstavniki so bili v šolskem letu 2012/13 zelo 
aktivni. V nadaljevanju so navedena področja dela, aktivnosti in dosežki: 
 
Vzgojni načrt: 
Veljavni vzgojni načrt je bil sprejet na seji sveta šole 6. septembra 2011. Aktivnosti v zvezi z njim v 
šolskem letu 2012/13 ni bilo. 
Prometna varnost: 
Načrt varnih šolskih poti, ki je bil pripravljena v šolskem letu 2010/11. In potrjen na svetu šole 6. 
septembra 2011, je na prvi seji predstavil koordinator aktivnosti g. Peter Krajnc. 
Člani skupine so na sestankih in ogledih v šolskem letu 2012/13 pregledali osnutek pripravljen v 
šolskem letu 2011/12 in jih poslali koordinatorju aktivnosti prometne varnosti g. Krajncu.  
Na žalost koordinator še ni pripravil dopolnjenega in s strani sveta staršev potrjenega osnutka, ter ga 
poslal v obravnavo svetu šole in podpis ravnatelju. 
V sklopu redne rekonstrukcije cest v šolskih okoliših OŠ Domžale in POŠ Ihan in spremembe režima 
prometa ob dograditvi vrtca v Ihanu, so bile nekatere nevarnosti odpravljene. Precej boljša je varnost 
pri izstopanju in vstopanju učencev, ki jih starši vozijo v POŠ Ihan. Avtobus sedaj lahko pripelje na 
povečano parkirišče, ki je precej izboljšalo tudi prometno varnost ob prireditvah v POŠ Ihan. Starši pa 
so opozorili na nove nevarne točke (npr. nov sistem enosmernega prometa ob POŠ Ihan, prehod 
preko ceste proti Ihanu pri hotelu Krona >). Nanje so predstavniki skupine in sveta staršev pisno, 
ustno in preko pobud občinskih svetnikov opozorili ustrezne občinske organe. 
Zaradi angažiranja staršev je tudi v tem šolskem letu ostal tretji popoldanski avtobus na relaciji OŠ 
Domžale-Ihan, ki je bil po dolgih letih prizadevanja uveden v šolskem letu 2011/12. 
 
V okolici OŠ Domžale je bilo tudi zaradi angažiranja staršev, v sodelovanju s svetom KS Slavka 
Šlandra in občinskimi svetniki iz te KS, od avgusta v teku zadnja tretjine Rojske ceste (na odseku 
Vegova - Ljubljanska), v sklopu katere bodo urejene nove opozorilne grbine, spremenjena in 
dopolnjena prometna signalizacija. Tudi to pomeni občutno izboljšanje prometne varnosti. 
Žal pa še ni bila rešena problematika parkiranja v okolici OŠ Domžale. Na Bistriški so še vedno 
postavljeni znaki, ki prepovedujejo ustavljanje, kar problematike prometne varnosti ne rešuje, pač pa 
starše, ki pripeljejo otroke v šolo oz pridejo na prireditve postavlja v položaj, ko so prisiljeni kršiti 
prometne predpise, dajati slab vzgled svojim otrokom, in biti lahek plen, policistov in redarjev. Na to 
problematiko smo predstavniki staršev ponovno opozorili odgovorne občinske službe. 
 
Aktivnosti bo potrebno nadaljevati tudi v šolskem letu 2013/14. 
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Prehrana: 
V tem šolskem letu je bila po več zapletih dokončno uresničena pobudo sveta staršev za razširitev 
skupine za prehrano na šoli z vključitvijo dveh dodatnih staršev. Svet staršev je vanjo imenoval nove 
člane. Z v.d. ravnatelja in novo koordinatorico šolske prehrane go. Dašo Sojer je bil dosežen dogovor 
intenzivnejšem sodelovanju pri reševanju problematike prehrane. Na šoli je bila drugič izpeljana 
anketa zadovoljstvu učencev in staršev s prehrano. Rezultati ankete še niso bili predstavljeni. 
 
Uvedeno je bilo tudi naročanje različno velikih obrokov za učence različnih starostnih skupin, kar naj 
bi odpravilo tudi težave s premajhnimi pošiljkami hrane s strani dobavitelja Vrtec Urša enota Češmin. 
 
Infrastruktura: 
Ob rebalansu proračuna občine Domžale so bila s 5. amandmajem, zagotovljena dodatna sredstva za 
rekonstrukcijo športne ploščadi in atletske steze ob OŠ Domžale ter ograditev igrišča ter postavitve 
lope za orodje pri POŠ Ihan. 
Zagotovljena so bila tudi dodatna sredstva za menjavo strehe na telovadnic OŠ Domžale ter termično 
izolacijo telovadnice in povezovalnega trakta.  
 
Rebalans je rezultat prizadevanj staršev v sodelovanju s predstavniki KS in občinskimi svetniki. 
 
V letu 2013 je bilo ograjeno igrišče na južni strani POŠ Ihan in postavljena lopa za orodje. Pri OŠ 
Domžale je bila obnovljena ploščad, zamenjani koši, zamenjana streha na telovadnici, zaključuje pa 
se termična izolacija telovadnice in povezovalnega trakta. 
Obnova atletske steze, zaradi neizvajanja sprejetega amandmaja s strani oddelka za investicije 
občine Domžale, še ni bila izvedena. Občinski svetniki, ki so predlagali amandma so na septembrski 
seji občinskega sveta nadaljevali z aktivnostmi za realizacijo sklepa. 
Predstavniki staršev smo si skupaj z vodstvom OŠ Domžale prizadevali za odpravo pomanjkljivosti pri 
rekonstrukciji telovadnice OŠ Domžale in kuhinje v POŠ Ihan. 
V teku so tudi aktivnosti za postavitev dveh dodatnih košev za košarko, saj je bilo na ploščadi 
zarisano še drugo igrišče. 
Šolski sklad: 
Šolski sklad je v tem šolskem letu izpeljal dve akciji (novoletni bazar in dobrodelni pohod). Poleg 
tradicionalnega novoletnega bazarja je bil izveden prvi dobrodelni pohod na Krumperk. Pri organizaciji  
so sodelovali člani UO šolskega sklada. Udeležba družin bi bila še večja če ne bi sovpadal z akcijo 
pleskanja prostorov OŠ Domžale. 
Večina sredstev je bila porabljena za pomoč pri plačilu stroškov udeležbe v šoli v naravi del pa tudi za 
kritje stroškov nadstandardnih programov. 
Pritožbena komisija: 
Sej pritožbene komisije v šolskem letu 2012/13 ni bilo. 
 
Zastopnika v koordinaciji predstavnikov v regijskem (Domžalsko-Kamniškem) in državnem aktivu 
predstavnikov svetov staršev OŠ, sta člane sveta staršev redno obveščala o aktivnostih aktivov in o 
dobrih praksah na drugih šolah. Delno je te izkušnje svet staršev uporabil pri sprejemanju 
diferenciacije in podajanju soglasja k seznamu in ceni delovnih zvezkov. 
 
Kot rezultat zavzemanja sveta staršev za izenačitev pogojev dela v POŠ Ihan z razmerami na matični 
šoli, je bil vpis prvošolcev POŠ Ihan za šolsko leto 2013/14 izveden v Ihanu, izenačeni so bili časi 
podaljšanega bivanja ter udeležbe v šolah v naravi. 
 
Skupina za kakovost je pripravila in svetu staršev predstavila, poročilo o samoevalvaciji in smernice 
za izboljšanje rezultatov NPZ. V tem dokumentu so ob predstavitvi člani pogrešali korektivni plan za 
Fiziko. Člani se niso strinjali s pojasnilom, da plan ni potreben, saj gre za predmet, iz nabora, ki ga 
določi minister in ni v programu vsako leto. Dober argument so nezadovoljivi rezultati rezultatov 
geografije v NPZ (precej pod sicer nizkim državnim povprečjem), kar se je ponovilo že drugič v 
zadnjih letih. 
 
 
Svet šole 
Svet šole se je sestal na 11 sejah od tega je imel tri dopisne seje 
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Prvič v zadnjih letih je svet šole v predvidenih rokih sprejel vse zakonsko predpisane plane, poročila 
in sklepe. 
Svet šole je izpeljal razpis za imenovanje ravnatelja in na mesto ravnatelja, s 1.9.13 za petletni 
mandat imenoval dosedanjega v.d. ravnatelja Uroša Govca.  
 
Predstavniki staršev v svetu šole so v svetu šole zastopali interese staršev in si prizadevali za 
učinkovito in zakonito delovanje šole.  
 
S šolskim letom 2012/13, je mandat v svetu šole, zaradi zaključka šolanja, najmlajšega sina zaključila 
Anica Povirk, ki za svoje predano in načelno dolgoletno uresničevanje stališč staršev zasluži posebno 
zahvalo. 
 
Zal ministra pristojna za šolstvo v šolskem letu 2012/13 nista nadaljevala dobre prakse srečanj s 
predstavniki staršev v svetih OŠ, ki jih je v svojem mandatu uvedel dr. I. Lukšič. 
 

ZAKLJUČEK: 

V šolskem letu 2012/13 se je svet staršev sestal na štirih sejah. 
 
Potrdil je mandate novih članov in poročilo o delu v prejšnjem šolskem letu. podal je pozitivno mnenje 
k Poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2011/12 in predlogu LDN za šolsko leto 2012/13. 
Imenoval je nadomestne člane v organe šole (UO Šolskega sklada, skupina za prehrano). 
 
Svet je podal pozitivna mnenja k poročilu o samoevalvaciji, ankete o šolski prehrani ter predlogu o 
diferenciaciji in odobril seznam delovnih zvezkov v naslednjem šolskem letu 2013/14. 
 
Svet staršev je v postopku izbire ravnatelja OŠ Domžale organiziral predstavitev in podal mnenje o 
kandidatih. Pozitivno mnenje sta dobila dva od predstavljenih kandidatov. 
 
Predstavniki sveta v organih šole so v njih aktivno sodelovali in si prizadevali zastopati in uveljavljati 
interese staršev in učinkovito, zakonito ter etično delovanje šole. Enako velja za sodelovanje v drugih 
organih. 
 
V tem šolskem letu so bila glavna področja delovanja sveta staršev, skupin in predstavnikov, 
prometna varnost, prehrana, infrastruktura, sodelovanje v aktivih svetov staršev, šolski sklad in boj 
proti nasilju.  
Rezultati so zlasti vidni na področjih prometne varnosti v okolici POŠ Ihan in infrastrukture na obeh 
šola, ter novih aktivnostih šolskega sklada.  
 
K boljšim rezultatom je občutno pripomogel bolj odprt in naklonjen odziv vodstva OŠ Domžale do 
pobud staršev 
 
Svet staršev si bo tudi v naslednjem letu prizadeval za učinkovito delovanje ter izboljšanje razmer na 
vseh področjih delovanja OŠ Domžale. Za dosego tega cilja si želi, nadaljevanja dobrega sodelovanja 
z vodstvom in delavci šole, svetom krajevne skupnosti ter organi občine Domžale 
 
Pripravil:      Predsednik sveta staršev Š Domžale 
J. Zevnik      Bojan Ravnikar 
 


