
Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 
 
SVET STARŠEV 
 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2016/2017 

 
Seja Sveta staršev je bila v četrtek, 22. septembra 2016, ob 18. uri. 
 
Navzoči: podpisna lista prisotnosti priložena zapisniku (Priloga1) 
 
Drugi navzoči: ravnateljica Petra Korošec, pomočnica ravnateljice Karlina Strehar, psihologinja 
Nataša Fabjančič, pedagoginja Maša Mlinarič in vodja prehrane Jelka Lesar.  
 
Dnevni red: 

1) Konstituiranje sveta šole 
a. Izvolitev predsednika/predsednice sveta staršev 
b. Izvolitev namestnika/namestnice 
c. Seznanitev s pristojnostmi sveta staršev, vodenje zapisnikov  

2) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (3. seje z dne 19. 5. 2016 in dopisne seje 20.-
22.6.2016) 

3) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 
4) Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 
5) Soglasje sveta staršev k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2016/17 (vse 

kar starši financirajo) 
6) Vprašanja, pobude staršev 
7) Razno 

 
Seja se je pričela ob 18:00. 

 
Za zapisnikarja je bil izbran Miha Juras, ki je izbiro tudi potrdil. 
 
Vsi prisotni so sprejeli dnevni red seje. 
 
 

 
Ad 1) Za predsednika/co sveta staršev so bili predlagani: Aleš Božnik, Peter Seljak in Natalija 

Podjavoršek. Po kratki samopredstavitvi kandidatov je svet staršev z javnim glasovanjem 
s 15 glasovi izvolil Aleša Božnika za predsednika sveta staršev za šolsko leto 
2016/17. Peter Seljak je bil izbran za njegovega namestnika. 

 
V nadaljevanju je ravnateljica predstavila funkcijo sveta staršev: 66. člen ZOFVI 
(https://zakonodaja.com/zakon/zofvi/66-clen-svet-starsev) 
 
Ravnateljica je obvestila svet staršev, da bo v letošnjem šolskem letu (marca 2017) 
potekel mandat predstavnikom staršev v svetu šole in da bo svet staršev decembra 2016 
pozvala za predlog kandidatov za obdobje od marca 2017 do marca 2021. Trenutni 
predstavniki so Klemen Kenda, ki je starš učenca v 9. razredu, Tomaž Schwarzbartl, ki je 
starš učencev od 5. razreda dalje in Miha Juras, ki je starš učencev od 5. razreda dalje. 
Klemen Kenda bo zaključil drugi mandat, zato za na nov mandat ne more več kandidirati. 
Tomaž Schwarzbartl in Miha Juras bosta zaključila svoj prvi mandat. 
 

https://zakonodaja.com/zakon/zofvi/66-clen-svet-starsev


 
 

Ad 2)  Pregled in potrditev zapisnikov prejšnjih sej 
 
SKLEP 16/17-1.1: 
 Svet staršev je potrdil zapisnik 3. seje z dne 19. 5. 2016 in dopisne seje 20.-

22.6.2016. Predsednik popravi slovnične napake v obeh zapisnikih. 
 
Ad 3)  Poročilo o realizacijo LDN za šolsko leto 2015/16 
 
 Ravnateljica je predstavila poudarke o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16. 
 
Ad 4)  Predstavitev LDN 2016/17 

 
Ravnateljica je opozorila, da bo občinski inšpektor za varnost prometa preučil varnost 
šolske poti iz Depale vasi. Če bo ugotovljeno, da je varnost ustrezna bo ukinjen prevoz 
vseh učencev iz Depale vasi razen prvošolcev. 
 
V projektu branja skupaj z osnovno šolo iz Umaga bodo naši učenci brali prevode 
hrvaških avtorjev. 
 
Neobvezni izbirni predmeti 7., 8. in 9. razred: za šolsko leto 2016/17 je bila za neobvezni 
izbirni predmet ponujena hrvaščina, na katero so bili prijavljeni le 3 učenci. Ker je za 
izvajanje predmeta potrebno minimalno 5 učencev, predmeta v šolskem letu 2016/17 ne 
bo. 
 
1. predlog predstavnikov staršev: 
Pri pripravi obrazcev za izbiro neobveznih izbirnih predmetov naj šola doda podatek, da 
bodo neobvezni izbirni predmeti v naslednjem šolskem letu predvidoma potekali  v času 
predure oz. zadnje ure pouka. 
 
1. vprašanje predstavnikov staršev: 
Starši višjih razredov so izrazili zaskrbljenost zaradi učne diferenciacije in pedagogov 
treh predmetov, pri katerih učna diferenciacija poteka, če je pedagog hkrati razrednik. V 
tem primeru razrednik pri svojih urah spremlja le četrtino razreda. Preostali večji del pa 
le ob malicah, razrednih urah vsakih 14 dni ali drugih dogodkih.  
Odgovor predstavnikov šole: 
Šola zaskrbljenost razume, a meni, da pozitivni učinki učne diferenciacije (manjše število 
učencev v oddelku) pretehta s strani staršev izraženo skrb. Učitelji oz. razredniki  
izvajajo tudi govorilne ure za učence. Po potrebi se lahko izvede tudi dodatna razredna 
ura. 
 
2. vprašanje predstavnikov staršev: 
Ali je šola razmišljala o bolj fleksibilnem urniku s poudarkom na blok urah. Starši 
opažamo, da imajo učenci veliko predmetov v enem tednu. V primeru uvedbe blok ur bi 
lahko v delu šolskega leta izvedli vse predpisane ure določenih predmetov bolj 
intenzivno in v drugi  polovici druge predmete. S tem bi se zmanjšala tudi obremenitev 
šolskih torb. 
Odgovor predstavnikov šole: 
O tem šola še ni razmišljala, razen pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika v 4. 
razredu, kjer se predmet poučuje le pol leta v bloku po dve uri na teden. 

 
SKLEP 16/17-1.2: 
 Svet staršev daje soglasje za LDN za šolsko leto 2016/17. 



Ad 5)  Nadstandardni program 
 
3. vprašanje predstavnikov staršev: 
Šola v naravi za 7. razred je predvidena za termin od 12. do 16. decembra. To je zimski 
čas in lahko bi rekli, da takrat narava spi. Zakaj je šola v naravi tak čas? 
Odgovor predstavnikov šole: 
Letos je CŠOD šoli ponudil zimski termin. Šola bo prilagodila program, da bo šola v naravi 
izpolnila zastavljene cilje. 
 
4. vprašanje predstavnikov staršev: 
Prevoze na ekskurzije v Ljubljano in Kamnik šola organizira kot avtobusne prevoze. 
Zakaj šola prevozov v bližnje kraje ne organizira kot prevoze z železnico? 
 

SKLEP 16/17-1.3: 
 Šola naj za prevozno sredstvo v bližnje kraje (Ljubljano in Kamnik) prednostno 

uporablja železniški prevoz. 
 
2. predlog predstavnikov staršev: 
Poletna šola v naravi poteka konec maja oz. na začetku junija. Takrat temperatura morja 
še ne dosega temperature, ki bi dovoljevala kopanje. Predlagamo šoli naj preuči 
možnosti, da bi poletno šolo v naravi prestavila na začetek septembra. 
Odgovor predstavnikov šole: 
Šola bo prestavitev termina preučila. Izpostavlja pa, da se razredniki in učenci v nekaj 
dneh septembra še ne uspejo dovolj spoznati, kar lahko ovira pedagoški proces. 
 

SKLEP 16/17-1.4: 
 Nadstandardni program predlagan s strani šole je svet staršev sprejel soglasno z 

22 glasovi. 
 
Ad 7)   
 Poročilo šolskega sklada 
 
 Predstavniki šolskega sklada so podali poročilo o delu šolskega sklada v šolskem letu 

2015/2016, (Priloga2 k zapisniku). Naprošajo tudi vse predstavnike staršev, naj ostalim 
staršem predstavijo možnosti sofinanciranja. Obenem pa sklad vabi vse, ki imajo ideje 
glede zbiranje sredstev, naj jih sporočijo predstavnikom šolskega sklada. Svet staršev 
predlaga šolskemu skladu, naj v sodelovanju z vodstvom šole za naslednje roditeljske 
sestanke pripravi kratek nagovor, s katerim bi več staršev spodbudili k vlaganju vlog za 
sofinanciranje, poudari naj se tudi anonimnost postopkov. 

 
5. vprašanje predstavnikov staršev: 
Ali se izvaja avtomatsko sofinanciranja otrok iz družin z več otroki? 
1. odgovor predstavnikov šolskega sklada: 
Avtomatika je bila s sklepom v preteklem šolskem letu ukinjena, hkrati pa menijo, da za 
take družine obstajajo druge možnosti za sofinanciranje šol v naravi in ostalih šolskih 
aktivnosti. 
 
V tem šolskem letu bosta dve akciji zbiranja starega papirja. Prva bo namenjena šolskem 
skladu (v pretekli letih je bila namenjana za šolo v Indiji), druga pa bo za učence 9. 
razredov. 
 
Šolski sklad naproša šolo in šolski parlament, naj podajo predloge za porabo sredstev 
šolskega sklada. UO šolskega sklada bo javno objavil tudi aktualne kriterije za 
porazdelitev sredstev sklada. 



 
Poročilo meritev koncentracije radona 
Zavod za varstvo pri delu Ljubljana je izmeril koncentracijo radona v dveh prostorih v 
šoli in ugotovil, da so koncentracije pod dopustno mejo. Posebnih ukrepov ne predlagajo, 
razen rednega prezračevanja učilnic. 
 

 
 
Ad 6)   

6. vprašanje predstavnikov staršev: 
Nekateri starši sprašujejo, kako je s prehrano ob postnih petkih, kar je bila tema zadnje 
seje v šolskem letu 2015/16. 
Odgovor predstavnikov šole: 
Kot je bilo že dogovorjeno na zadnji seji v šolskem letu 2015/16, bo šola lahko 
upoštevala želje staršev le, če bo predhodno obveščena o natančnih datumih. 
Ker so bili s strani ostalih predstavnikov izpostavljeni tudi dvomi o upravičenosti takšnih 
želja s strani staršev, so predstavniki šole še dodali, da šola izvaja priporočila, da sta eden 
ali dva dneva v tednu brezmesna, ter da z upoštevanjem zgornje želje občutno ne posega 
v izvajanje prehrane na šoli. Podobno se šola izogiba uporabi svinjine in tako hkrati 
ugodi prošnjam staršev nekaterih učencev o njeni neuporabi.  
Še dodatno pojasnjeno: Svinjsko meso in izdelki iz svinjine so redko na jedilniku 
(približno 1 do 2 krat mesečno) in takrat poleg svinjine kuharsko osebje pripravi tudi 
druge vrste mesa ali mesnih izdelkov. 
 
7. vprašanje predstavnikov staršev: 
Kaj šola naredi s presežno hrano in ali učeni lahko dobijo »repete«? 
Odgovor predstavnikov šole: 
Repete je možen razen v primeru obroka na kos (npr. sladica). Presežno hrano šola deli 
kot brezplačne obroke med približno 13:45 in 14:00 za učence socialno šibkejših družin. 
 
8. vprašanje predstavnikov staršev: 
Starši so v času kosila opazili veliko gnečo, v kateri so istočasno učenci razredne in 
predmetne stopnje in prosijo za komentar predstavnikov šole. 
Odgovor predstavnikov šole: 
Šola ima okvirni plan ure prihodov posameznih razredov, ki pa zaradi raznolikosti ne 
more biti povsem razdeljen na razredno in predmetno stopnjo. Prostora za obed je 
dovolj, le postrežba zna biti na trenutke bolj obremenjena. 
 
9. vprašanje predstavnikov staršev: 
Kadar je otrok v popoldanskem varstvu in pride starš ponj pred malico, za katero je 
narezano sadje (lubenica) ali namazan kos kruha, tako malico starši ne morejo vzeti s 
seboj, saj je taka hrana higiensko problematična, če se jo prenaša v garderobe itn. 
Odgovor predstavnikov šole: 
Za predčasne odhode otrok, ki so abonenti popoldanske malice, šola ne more pripravljati 
posebne malice. Hkrati se šola ne bi strinjala, da bi zaradi občasnih predčasnih odhodov 
nekaterih, vsem učencem nudila predpakirane obroke, ki bi ustrezali higienskim 
standardom. 
 
 
 
 
 
 
 



10. vprašanje predstavnikov staršev: 
V prvem razredu so učenci in starši dobili navodilo, naj otroci v šolo prinašajo vodo v 
plastenkah. Starši opažajo, da učenci domov prinašajo polne plastenke, zato naprošajo 
šolo naj razredniki vzpodbujajo pitje vode.  
Odgovor predstavnikov šole: 
Šola bo opažanje in prošnjo staršev posredovala razrednikom. 
 
11. vprašanje predstavnikov staršev: 
Starši naprošajo šolo, da vse starše preko e-Asistenta obvešča o dogodkih, ki jih sicer šola 
objavlja na spletni strani.  
Odgovor predstavnikov šole: 
Šola bo preverila ali je tako obveščanje preko e-Asistenta možno. 
 
12. vprašanje predstavnikov staršev: 
Kakšna je varnost kolesarnice? 
Odgovor predstavnikov šole: 
Kolesarnica je varovana z dvema kamerama. Obravnavana sta bila že dva primera kraje 
oz. namernih poškodb, ki ju je šola že razrešila. 
 
13. vprašanje predstavnikov staršev: 
Starši opažajo, da ni dežurnih učencev. 
Odgovor predstavnikov šole: 
Za zaklepanje šole v času od 8:00 in 8:10 skrbi informator. V primeru drugih nalog šola 
organizira zamenjavo. 
 
14. vprašanje predstavnikov staršev: 
Pri predmetih, kjer se izvaja učna diferenciacija, se nadomeščanje ne izvaja. 
Odgovor predstavnikov šole: 
V primeru odsotnosti pedagoga ga šola nadomesti z nadomestnih pedagogom ustrezne 
smeri oz. izvaja pouk preko učnih listov. 
 
15. vprašanje predstavnikov staršev: 
Ali šola organizira počitniško varstvo? 
Odgovor predstavnikov šole: 
Počitniško varstvo je organizirano na eni izmed šol v Domžalah. 
 
16. vprašanje predstavnikov staršev: 
3. razred ima interesno dejavnost angleščine ob istem času kot redni pouk. 
Odgovor predstavnikov šole: 
Šola bo primer preverila in po potrebi prestavila interesno dejavnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17. vprašanje predstavnikov staršev: 
Na koncu šolskega leta 2015/16 so učiteljice 4. razredov predstavile komplet delavnih 
zvezkov Radovednih 5, katerega smo starši potrdili. Tekom poletja je šola sporočila, da 
kompleta učbenikov ne bo kupila, saj ni pridobila obljubljenih sredstev. Prosimo za 
komentar šole. 
Odgovor predstavnikov šole: 
Šola je dobila sredstva le za 3. obdobje (7., 8. in 9. razred). Za 1. in 2. obdobje pa je dobila 
navodila naj uporablja stare učbenike. Pedagogi 4. in 5. razredov zagotavljajo, da bodo 
program kvalitetno izvedli. Delavni zvezki so samostojni, saj vsebujejo razlago in vaje, 
zato odsotnost učbenikov ne bo vplivala na učence. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 20:55. 
 
Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji sveta 
staršev.  
 
 
Domžale, dne 22. 9. 2016 
 
Zapisal: Miha Juras, l.r. Predsednik: Aleš Božnik, l.r. 

 
Priloga 1 - Podpisna lista prisotnosti 
Priloga 2 - Poročilo o delu šolskega sklada v šolskem letu 2015/2016 
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Domžale, 30. 6. 2016 

Poročilo o delu šolskega sklada v šolskem letu 2015 / 2016 

Upravljanje sklada vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in sicer ga. Mihaela 
Somrak, g. Aleš Božnik, g. Robert Pečnik in g. Andrej Todorovič ter tri predstavnice šole in sicer ga. 
Sonja Ferbežar,ga. Polona Seničar in ga. Bojana Vodnjov.  

Predsednica UO je Bojana Vodnjov, njen namestnik pa g. Andrej Todorovič.  

Upravni o   Stanje na dan     1.9.2015    15.279,31 € 
    Stanje na dan 30.6.2016         7.669,79 € 
 
PRIHODKI 
Prispevek staršev (položnice)      1.071,00  € 
Sejmarjenje (november); srečelov     3.094,19  € 
Zaključno srečanje ADIJO, ŠOLA!     3.556,23  € 
Zamaški            240,00  € 
                    Skupaj: 7.961,42 € 

ODHODKI 
Sofinanciranje posameznim otrokom (tabori, šole v naravi… )      830,29  € 
Sofinanciranje taborov (10 %) – nadstandard         510,44  € 
(kemijski tabor, socialne veščine, astronomija,)      
Sofinanciranje PREVOZA na tabore (standardni program; 30%)      916,31  € 
(LŠVN, ZŠVN, Tabor 7.r  ter sofinanciranje prevoza v Živalski vrt, 2. Razred)  
Predstava MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON         186,00  € 
(sofinanciranje materiala; kostumov)  
Sofinanciranje programa za nadarjene         291,76  € 
(obisk Inštituta Jožef Štefan)  
Majice za ŠŠD             445,78  € 
Učila in učni pripomočki       2.390,36  € 
(Lego Education – robotika)          
Sofinanciranje obnove šolskega otroškega igrišča   10.000,00 € 
                   Skupaj: 15.570,94 € 

 
         Bojana Vodnjov 
         Predsednica UO  

mailto:os.vp-domzale@guest.arnes.si
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