Osnovna šola Venclja Perka
Ljubljanska 58a
1230 Domžale
SVET STARŠEV
Zapisnik 3. seje (2. redne) Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2016/2017

Seja Sveta staršev je bila v četrtek, 23. februarja 2017, ob 18. uri.
Navzoči: podpisna lista prisotnosti priložena zapisniku (Priloga1)

Drugi navzoči: ravnateljica Petra Korošec, pomočnica ravnateljice Karlina Strehar, psihologinja
Nataša Fabjančič, šolska pedagoginja Maša Mlinarič in vodja prehrane Jelka Lesar.
Dnevni red:
1) Uskladitev mnenj o predlogih in pobudah staršev
2) Pregled in potrditev zapisnikov prejšnjih sej
3) Predlogi in pobude staršev
4) Predstavitev samoevalvacijske analize 2016
5) Uresničevanje LDN
6) Poročilo predstavnika staršev v Svetu šole
7) Poročilo UO šolskega sklada
8) Poročilo o delovanju ZASSS
9) Razno
Seja se je pričela ob 18:00 brez predstavnikov šole.

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

Ad 1)
•
•
•
•

Svet staršev je uskladil mnenja glede naslednjih vprašanj:
novega jutranjega zapiranja šole,
šolske prehrane,
poškodovanih stolov, ki trgajo oblačila učencev in učenk,
učne diferenciacije in preverjanja znanja z enotnimi testi.

Ob 18:40 so se seji pridružili še predstavniki šole.
Ugotovljena je sklepčnost.

Vsi prisotni so sprejeli dnevni red seje.
Ad 2) Sprejet je zapisnik 1. redne in 2. dopisne seje.

Ad 3) Na nekatera vprašanja posredovana pisno so predstavniki šole tudi pisno odgovorili
(Priloga 2). Ostala vprašanja in odgovori so:

1. vprašanje predstavnikov staršev:
V 1. in 3. razredu je bila za dan dejavnosti predstavljena Mini Planica. Ob predstavitvi je
bila razdeljena tudi brošura, ki je vabila otroke na tekmovanje, na katero pa starši otrok
ne moremo prijaviti brez šolskega dostopa. Poleg tega pa so bili roki praktično že
zamujeni.
Odgovor predstavnikov šole:
Vseh možnih aktivnosti in šolskih tekmovanj, ki jih organizirajo športne zveze in ostali
organizatorji, je preveč. Šola ne zmore organizirati udeležbo na vseh takih tekmovanjih
in je zato potrebna precejšnja udeležba staršev. Šola se trudi in se bo tudi v nadalje, da
prijavi otroke na posamezna tekmovanja. Za pravočasnost prijave, na tekmovanja, na
katerih udeležbo organizirajo starši, šola prosi le te, da se pravočasno dogovorijo s
posameznimi učitelji.

2. vprašanje predstavnikov staršev:
Pisno vprašanje: »Težava s ključavnicami na garderobnih omaricah. Ključavnice so tako
zelo slabe, da ima otrok edino srečo, da mu uspe odkleniti omarico in jo seveda nazaj
zakleniti. Včasih starši pomagamo svojim otrokom in se je že zgodilo, da nam po 5-10
min ni uspelo odkleniti-zakleniti omaric. Prosimo, da hišnik ali dobavitelj ključavnice
pregleda in jih po potrebi tudi zamenja.«
Odgovor predstavnikov šole:
Omarice za nižje razrede so v uporabi že šest let. Eno omarico uporabljata dva učenca, od
katerih ima vsak svoj ključ. Ker za vsako ključavnico obstajata le dva ključa, šola nima
rezerve in morata učenca sama poskrbeti za menjavo izgubljenega ključa. Posledično se
ključi za določeno omarico z zamenjavami in kopijami tako spremenijo, da otežujejo
zaklepanje in odklepanje. Za menjave omaric trenutno ni predvidenih sredstev.

3. vprašanje predstavnikov staršev:
Pisno vprašanje: »Proslave ob državnih praznikih na šoli. Zdelo bi se mi prav, da se v tej
smeri bolj vzgaja naše otroke in tudi nas starše. Nekatere šole imajo stalno prakso, da
vsaj pred nekaj državnimi prazniki v popoldanskem času pripravijo proslavo, na kateri
sodelujejo učenci, pevski zbori itd... Na proslavo so poleg otrok povabljeni tudi starši.
Tega na OŠ Venclja Perka ni. Zdi se mi škoda, kajti če otrok ne bomo vzgojili v to smer, ne
bodo imeli nobenega občutka za državo, ki ji pripadamo in praznike. Zakaj teh proslav
ni? Je mogoče v tej smeri kaj narediti?«
Odgovor predstavnikov šole:
Proslave so, a so v dopoldanskem času. Staršev šola v tem terminu ne vabi.
4. vprašanje predstavnikov staršev:
Pisno vprašanje: »Zakaj popoldne hodniki smrdijo po preznojenih nogavicah in kako je s
prezračevanjem hodnikov?«
Odgovor predstavnikov šole:
Hodniki se med poukom zračijo. Med odmori pa so okna zaprta, kar občasno povzroči
nekoliko neprijetne vonjave.
5. vprašanje predstavnikov staršev:
Pisno vprašanje: »Predstavitve zunanjih plačljivih interesnih dejavnosti, brez soglasja
staršev se nam ne zdijo primerne..«
Odgovor predstavnikov šole:
Šola ne dovoli reklamiranja posameznih društev, ki nudijo plačljive aktivnosti. Res pa je,
da se z njimi občasno dogovori za predstavitev športov, v skladu z LDN.

6a. vprašanje predstavnikov staršev:
Pisno vprašanje: »Kako je s pisanjem testov neposredno po počitnicah. Učenci se namreč
posledično med počitnicami učijo, namesto da bi jih uživali in se spočili.«
Odgovor predstavnikov šole:
Učitelji morajo razporediti veliko število testov in spraševanj, kar je še toliko težje na
predmetni stopnji, kjer so dodani še izbirni predmeti.
Čeprav je tak način razporeditve testov skladen s pravilniki, se bo šola potrudila in se
trudi ohraniti počitnice za »šolski« počitek.
6b. vprašanje predstavnikov staršev:
Kako je s spraševanjem takoj po bolezni?
Odgovor predstavnikov šole:
Naj se starši obrnejo na pedagoga in se dogovorijo za posamezni primer.

7. vprašanje predstavnikov staršev:
V razredih, kjer se uporabljajo delovni zvezki »Radovednih 5« učitelji lahko uporabijo s
strani založbe pred pripravljene teste, ki jih lahko nekateri učeni pridobijo iz drugih
krajev, kjer so ga že uporabili. Menimo, da taki testi posledično ne morejo odražati
dejanskega nivoja znanja pri vseh učencih enakovredno..
Odgovor predstavnikov šole:
Ker to ni bilo v naprej zastavljeno vprašanje, ravnateljica konkretnega odgovora ni mogla
podati, je pa poudarila, da bo o tem govorila z učitelji. Po seji je poslala naslednji
odgovor: »Res smo z učitelji o tem spregovorili, povedali so, da večinoma teste
sestavljajo sami. Nekateri sledijo strukturi, ki je v testih Radovednih 5 in zahteva različne
taksonomske stopnje. S tem ni nič narobe, se pa učenci seznanijo s podobnimi nalogami,
ki so v testu že na ustnem ali pisnem preverjanju znanja pred ocenjevanjem. Testi morajo
vsebovati vprašanja različnih taksonomskih ravni, vsebine, ki so reprezentativne, slediti
morajo ciljem, ki izhajajo iz učnega načrta. «
8. vprašanje predstavnikov staršev:
Pri predmetih, kjer poteka učna diferenciacija so testi preverjanja znanja enotni. Kako je
to mogoče, če so konkretne vsebine in podrobnost ter metode poučevanja različni?
Odgovor predstavnikov šole:
Ogrodje testov je res enotno, a ga posamezen učitelj prilagodi svoji skupini.

9. vprašanje predstavnikov staršev:
Nekateri stoli so obrabljeni in trgajo oblačila učencev in učenk. Če stolov ni možno
zamenjati naj se vsaj nekoliko obrusijo oziroma kako drugače popravijo. Naj učenci
skupaj z učitelji določijo stole, ki najbolj potrebujejo popravilo. Morda tudi sodelujejo pri
popravilu v sklopu tehničnega pouka.
Odgovor predstavnikov šole:
Šola bo preverila možnost izvedbe predloga staršev.

10a. vprašanje predstavnikov staršev:
Pisno vprašanje: »Učenci želijo manj bio in eko, ter različnih čudnih kombinacij pri
malici, menda se zavrže ogromne količine hrane, naši otroci pa so lačni. Naj bo malica
običajna, šolska malica, ki jo šolarji radi jedo. Zanima nas, kaj lahko naredimo v tej
smeri?«
Odgovor predstavnikov šole:
Izbor hrane je pogosto problematičen. Šola na tem področju deluje vzgojno in se hkrati
drži smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki med drugim
priporoča 10% bio oziroma eko živil.
Želje otrok so pogostokrat na nasprotnem bregu od zdrave in uravnotežene prehrane.

V oktobru za teden otroka se šola približa željam učencev, saj jim omogoči, da sami
izdelajo jedilnik.
Šola je z 8. razredi poskusno sestavila jedilnik petkove malice, ki pa je žal pri ostalih
razredih naletela na slab odziv kot »čudne kombinacije«.
Praviloma se razredna stopnja ne pritožuje oz. želijo »repete«. Predmetna stopnja bolj
zavrača hrano.
Šola letno pripravlja tudi anketo o prehrani, pri zadnji je bilo izpolnjenih 89 anketnih
vprašalnikov. Ob naslednji anketi bo šola še dodatno nagovorila starše, naj v večjem
številu izpolnijo anketo.

10b. vprašanje predstavnikov staršev:
Starejši učenci se pritožujejo, da so po kosilu lačni.
Odgovor predstavnikov šole:
Porcije so po normativih. Pogosto je možno dobiti »repete«, razen kadar je živilo v kosih
(pica, …). Je pa možno dobiti kruh, ki je vedno na voljo.

11. vprašanje predstavnikov staršev:
Starši smo izpostavili problematiko novega načina zapiranja šole v času od 7:30 do 8:10.
Odgovor predstavnikov šole:
Glede jutranjega zapiranja šole so bila podana naslednja mnenj oz. stališča:
Od 7.30 do 8. 15 poteka predura, zato mora biti v šoli omogočeno nemoteno delo.
Šolo zapremo ob 7.30, kar pomeni, da bi učenci morali biti že vsaj 5 minut prej v
šoli, saj se ob 7.30 že začne pouk.
Nimamo kadra, ki bi lahko varoval učence, ki vstopijo v šolo in niso pri pouku.
Skoraj vsi učitelji že imajo povečan obseg dela (zaradi varčevalnih ukrepov).
Jutranje varstvo pa je po zakonu le za 1. razrede.
Otroke navajamo na samostojnost, točnost in odgovornost, zato želimo, da se
starši učencev od 2. razreda dalje poslovite na vhodu. Nekateri starši še vedno v
5. razredu nosijo torbe učencem v razred.
Poudarek ravnateljice: »Rada bi poudarila, da smo kljub slabi volji in pregovarjanjem
dosegli prve rezultate. Veliko manj zamujanj je na predure. Osnovni cilj vodstva šole je
zmanjšati zamujanje učencev na preduro. Ta cilj je bil tudi dosežen.«

SKLEP 16/17-3.1:
Šola naj zagotovi, da bodo učenci s pisnim opravičilom kljub zamudi lahko vstopili
v šolo in se udeležili dejavnosti oz. pouka. Šola naj vse starše obvesti o tem načinu
vstopa v šolo.

Ad 4) Samoevalvacijo z naslovom »INTEGRACIJA UČENCEV PRISELJENCEV« je predstavila Maša
Mlinarič. Poročilo je dostopno na spletnem mestu šole:
http://www.os-vperka.si/upload/files/samoev%20TUJCI-KONCNA1.pdf
Ad 5) Poročilo o uresničevanju LDN in vzgojnem načrtu je predstavila ravnateljica Petra
Korošec.

Izpostavljena je bila načrtovana obnova, ki se bo pričela med zimskimi počitnicami in bo
predvidoma trajala do konca poletja. Pričela se bo s telovadnico in nadaljevala vzdolž
stavbe. Starše je ravnateljica prosila, da naj otroke opozorijo, da so na poti v šolo in
domov še posebej pozorni in naj se ne zadržujejo v okolici šole ter naj nikamor ne
plezajo, naj se ne zadržujejo ob zaščitnih ograjah ali iščejo načine, da bi prišli za
ograjeni del, saj je to lahko zelo nevarno.

Več informacij je na spletni objavi:
http://www.os-vperka.si/novica/860/obvestilo-energetska-prenova-os-venclja-perka/

Do konca šolskega leta bo šola organizirala še naslednje prireditve: glasbeni koncert za
starše, praznovanje Dneva upora proti okupatorju in Dneva državnosti ter valeta. Zaradi
gradbenih del na fasadi bo prireditev Adijo šola prestavljena na september in sicer z
naslovom Pozdravljena šola.

Ad 6) Predstavnik je poročal, da v obdobju od zadnjega sestanka sveta staršev ni bilo
posebnosti: sprejel se je LDN, s katerim je bil seznanjen svet staršev na 1. seji, ter da se
trenutnemu svetu šole s 1. marcem izteče mandat in z 4 letnim mandatom prične
novoizvoljeni svet šole.
Ad 7) Šolski sklad je imel sejo 2.2.2017.
Predstavniki šolskega sklada starše, ki vložijo vlogo za subvencijo, prosijo naj oddajo
popolno vlogo, ki naj vključuje tudi odločbo o otroškem dodatku. V nasprotnem se zaradi
pozivanja k dopolnitvi, postopek po nepotrebnem zavleče.
Vsi predstavniki šolskega sklada so se pisno zavezali k zaupnosti podatkov. Vsi pravilniki
in kriteriji so javno objavljeni na spletni strani šole.
Finančno poročilo šolskega sklada za koledarsko leto 2016 je priloženo zapisniku
(Priloga 3) .
Ad 8) Predstavnica v aktivu ZASSS je žal morala predčasno zapustiti sejo.
Ad 9) Razno

SKLEP 16/17-3.2:
Svet staršev naj ima seje v istem šolskem letu na različne dneve v tednu razen v
petek.

Seja je bila zaključena ob 21:35.

Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji sveta
staršev.
Domžale, dne 26. 3. 2017
Zapisal: Miha Juras, l.r.

Predsednik: Aleš Božnik, l.r.

Priloga 1 – Podpisna lista prisotnosti
Priloga 2 – Pisni odgovori predstavnikov šole na pisna vprašanja predstavnikov staršev
Priloga 3 – Finančno poročilo šolskega sklada za leto 2016

PISNI ODGOVORI PREDSTAVNIKOV ŠOLE NA PISNA VPRAŠANJA PREDSTAVNIKOV
STARŠEV PRED 2. REDNO SEJO SVETA STARŠEV 2016/17

Tjaša Medvešek 3c
VPRAŠANJE 1:
Pop. malica: Ali dobijo vsi učenci enako? ker sem občasno opazila razlike v prvem in tretjem
razredu.
Včasih, kakšno stvar dobimo gratis, ali pa ostane. Tako enkrat dobi dodatek en razred, drugič
drugi. Zgodi se tudi, da je poslano manj kosov kot smo naročili in potem urgentno dostavijo
nadomestek – npr. krof namesto rogljička. Zato poredko pride do razlik.
Ljubljanski maraton: Potrebna bi bila organizacija cele šole, saj to ni stvar enega človeka.
Ljubljanski maraton ni načrtovan v LDN OŠ Venclja Perka, ampak je bil organiziran v sklopu
Zdravega življenjskega sloga, ki ga izvaja g. Domen Jarc.
Oglasna deska za PB: Ker se od 3. R učitelji konstantno menjajo in s tem tudi učilnice
(odvisno od učitelja) predlagam, da bi na vhodu visela oglasna deska kjer se učenci nahajajo.
Saj se je velikokrat zgodilo, da smo se sprehajali po šoli, ker smo iskali otroke.
Opozorila bom učitelje, da naj na vrata napišejo kam gredo, če zapustijo učilnico.
Jutranje varstvo: Potrebno bi bilo organizirati dežurne učitelje, ki pazijo na zgodnje otroke.
Varstvo bi lahko potekalo v jedilnici, kjer bi se otroci učili ...
Vsi učitelji imajo že povečan obseg dela, zato jim dodatne obremenitve ne smem dati.
22. člen Zakona o osnovni šoli pa pravi:
(jutranje varstvo)
Osnovna šola organizira jutranje varstvo učencev prvega razreda.

Podaljšano bivanje: To, da se v 1 dnevu zamenja več učiteljev, ni človeško in nima nobene
povezave s pedagoškim delom. Učitelj naj bo s skupino do 3 ure, nato pa naj se razredi
združujejo.
Popolnoma se strinjam z vašim mnenjem, vendar smo s strani MIZŠ dobili odobrenih le 170
ur. Potrebe pa so za 206 ur. To pomeni, z doprinosi učiteljev pokrivamo kar 36 ur. Več kot to
res ne moremo narediti.
VPRAŠANJE 2:
Zelo podpiram prizadevanje šole, da se ne smemo kar tako prosto sprehajati po šoli, ker je
treba najprej poskrbeti za varnost naših otrok.
Zato predlagam, da se že v vetrolovu obesi ena mini tabla, iz katere bo razvidno, kje otroci so.
Za prve razrede načeloma ni problem, konkretno pri OPB 7, ki ima tudi ogromno učiteljev,
tudi več na en dan, pa pogosto tavam po šoli in jih iščem. Grem gledat v matično učilnico, ki
je v tretjem nad., pa so enkrat v kleti, enkrat v telovadnici,... In potem ni čudno, da se starši
sprehajamo po šoli. Dostikrat tudi ni na vratih napisano, kje so.

Torej, na vhodu naj bo tabla, kjer ažurno visi obvestilo, kje se v tistem trenutku nahaja kateri
OPB. In potem bo verjamem tudi manj sprehajanja staršev in drugih po šoli.
Opozorila bom učitelje, da naj na vrata napišejo kam gredo, če zapustijo učilnico.

VPRAŠANJE 3:
Težave s prihajanjem otrok iz Štude v zimskem času –
Podpiram vaš trud da zagotovite mirno in varno delo učiteljev in otrok, vendar se starši otrok,
ki živimo v Študi v zimskem času dnevno spopadamo s težavo, kako otroke pravočasno in ne
prekmalu spraviti do šole. Sama imam na vaši šoli 3 otroke. Dva sta še na razredni stopnji,
ena na predmetni. Doma smo čisto na koncu Štude, kar pomeni da bi moji otroci porabili več
kot pol ure za pešpot od doma do šole. Zato prihajajo s skiroji oz. kolesi. Kar ni nobena
težava, dokler ne nastopijo ekstremno zimske razmere (poledica, sneg, -15°C). Letos se je
zgodilo da je v času poledice sin prišel 20 min po odhodu od doma nazaj ves objokan, da je v
razdalji 500 metrov 4x padel s skirojem zaradi ledu. Hči je na isti dan sicer prišla s kolesom
do šole vendar je na poti tudi večkrat padla. Kar ni le neprijetno za otroka, ampak tudi skrajno
nevarno, če se to zgodi ob glavni prometni cesti, ob kateri poteka pot v šolo mojih otrok.
Težava nastopi, tudi ko zapade sneg, ko je vožnja s skirojem oz. kolesom praktično
nemogoča. V tem primeru seveda starši pripeljemo otrok do šole, jih tam odložimo in pustimo
da se sami v miru odpravijo do garderob in učilnic. Vendar ker se večkrat zgodi da ima eden
od otrok predhodno uro, druga dva pa ne, to pomeni da bi morali otroke 2x pripeljati do šole,
ker se pred poukom ne smejo zadrževati v njej. Še enkrat ponavljam, da se strinjam da šolski
hodniki niso igrišče in da je nevarno in moteče če otroci sami brez nadzora hodijo v času
pouka po šoli, vendar imam kot starš tudi veliko težavo, ker to da sem morala otroke 2x
pripeljati do šole je pomenilo da sem zamudila v službo za več kot 1 uro. Zato bi prosila če bi
se dalo v zimskem času nekako urediti prihod otrok iz Štude do šole. Ali da je samo v
zimskem času organiziran prevoz s kombijem/avtobusom tudi za njih, ali pa da imajo samo v
zimskem času, ko se ne morejo sami odpraviti v šolo, možnost počakati v šoli do začetka
pouka (npr. z vozači iz Depale vasi v knjižnici).
Prevoze financira Občina Domžale in bojim se, da bodo v prihodnjih letih ukinili tudi prevoz
iz Depale vasi. Predlagam, da se starši iz Štude povežete ter si organizirate skupni prevoz,
stroške pa si delite.
Glede varstva vozačev moramo na občino oddati poimenski seznam učencev ter časovno
razporeditev.
Za izjemne primere, kot je vaš, kjer je oddaljenost dokaj velika, se za naslednjo zimo lahko
dogovorimo o občasnem varstvu vozačev, vendar samo v primeru, če številka rednih vozačev
ne bo presegala normativa. Dodatnega človeka namreč ne morem financirati.
Prosim, da se v tem primeru oglasite pri meni.
VPRAŠANJE 3:
Organizacija dejavnosti v okviru šole –
Otroci 3. razredov so bili s strani šole povabljeni, da se prijavijo na tekmovanje v skokih v
okviru Mini planice. Ko smo starši po navodilih učiteljice skušali sami preko internetne strani
otroke prijaviti na tekmovanje, smo naleteli na težavo, ker imajo možnost prijave otrok na to

in podobna tekmovanja le učitelji (verjetno športne vzgoje). Ko smo prosili če bi se lahko
otroke prijavilo smo naleteli na nejevoljo s strani šole in odgovor da so jih prijavili vendar se
ne ve če je prijava dejansko uspela. Kasneje smo starši teh otrok sami kontaktirali
organizatorja, izvedeli da otroci niso prijavljeni in se uspeli dogovoriti da jih prijavijo. Prišlo
je tudi do težave, ker bi seveda otroci potrebovali na tekmovanju tudi spremstvo učitelja.
Starši smo se nato med sabo dogovorili, ena od mam je vzela dopust v službi, ter peljala
otroke v Planico, kjer poteka tekmovanje. Podobna težava je bila menda tudi pri udeležbi
otrok na Ljubljanskem Maratonu. Zato bi v prihodnje prosila, da šola ne vabi otrok na
prireditve, ki naj bi potekale v okviru šole, če ni pripravljena ali zmožna organizacije
udeležbe otrok izvest do konca. Hkrati pa bi na tem mestu opozorila da je neudeležba šole na
takšnih in podobnih dogodkih velik minus za šolo, negativna reklama in sčasoma lahko tudi
vzrok za nezadovoljstvo otrok in staršev s samo šolo. To je približno tako, kot bi učitelj
matematike vabil otroke naj se sami prijavijo na vegovo tekmovanje in ne bi bil pripravljen
prevzeti odgovornosti za udeležbo otrok na tekmovanju. Nekaj staršev bi bilo verjetno dovolj
vztrajnih da bi kljub vsemu svoje otroke prijavili in tudi pripeljali na tekmovanje, večina pa se
tekmovanja ne bi udeležila.
Vse planirane dejavnosti, ki jih šola izvaja so zapisane v LDN, vendar pa z veseljem
pripravimo in vključimo v vzgojno izobraževalno delo tudi kakšno nepredvideno dejavnost, ki
se nam tekom leta ponudi in sovpada z LDN.
Šola skuša učencem in staršem ponuditi čim več aktivnosti, predvsem tiste, ki niso posebej
plačljive, z namenom, da se jih lahko udeležijo vsi otroci. Ob tem pa naletimo na takšne
situacije kot sta izvedba Ljubljanskega maratona in Mini planice.
Rada bi poudarila, da sem tako glede maratona in mini planice (kar je bilo v pristojnosti šole)
s strani staršev dobila večino pozitivnih mnenj.
Seveda skuša izvajalec (ne šola) pritegniti otroke in starše tudi za dodatne aktivnosti, za kar
pa šola ne odgovarja.
Povprašala sem klub glede tekmovanja in g. Peter Seljak mi je odgovoril:
»Rok za prijave otrok na tekmovanje je bil do 14.2., torej en dan pred predstavitvijo na šoli.
Na Smučarski zvezi sem poskušal dobiti odgovor zakaj je bil rok za prijavo končan še preden
so se izvedle vse predstavitve. Žal konkretnega odgovora nisem prejel, samo pavšalno, da je
bilo regijsko tekmovanje 21.2. in zato zelo malo časa za organizacijo.
Ne drži pa dejstvo, da starši ne morejo sami prijaviti otrok na tekmovanje. Lahko. To je
zapisano tudi v brošuri, ki so jo otroci prejeli.«
S strani šole je bil organiziran le dan dejavnosti (brezplačen), vse dodatne stvari je ponujal
izvajalec in na starših je bilo, ali se za to odločite ali ne.
Če je mnenje večine staršev, da naj takšnih stvari ne organiziramo več, bomo to upoštevali.
Odgovore pripravila ravnateljica Petra Korošec, mag
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Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2016
Poročilo je bilo obravnavano na sestanku upravnega odbora šolskega sklada z dne
02.02.2017.
UO je na sestanku pregledal in potrdil finančno poslovanje v koledarskem letu 2016.
Ugotovil je naslednje stanje:

Začetno stanje na dan 1.1. 2016

17.754,20 €

• Pridobljena sredstva (1.1.2016 – 31.12.2016)
−
−
−
−
−

Prireditev »Adijo, šola«
Novoletno sejmarjenje
Starši – prispevki
Zamaški
Zbiranje papirja

3.556,23 €
3.084,22 €
1.905,00 €
240,00 €
324,00 €
SKUPAJ

9.109,45 €

• Porabljena sredstva (1.1.2016 – 31.12.2016):

− Sofinanciranje ekskurzij, taborov in letnih šol v naravi
za posamezne učence
− Sofinanciranje taborov (10 %)
Kemijski tabor
socialne veščine
astronomski tabor
− Sofinanciranje taborov (30 % prevoza)
NT Radenci – 7.r
NT Kočevje – 2.r
ZŠVN
LŠVN
ZOO 2.r (80 %)
− Gledališka predstava
− Planetarium
− Nadarjeni (obisk inštituta Jožef Štefan)

1.011,73 €
619,68 €

1.257,97 €

176,33 €
200,00 €
91,76 €

−
−
−
−

Šolski dresi (košarka)
Otroško igrišče
Lego kocke (robotika)
Goli za nogomet

445,78 €
10.000,00 €
2.390,36 €
1.700,00 €
SKUPAJ

Končno stanje na dan 31.12.2016

17.893,61 €

8.970,04 €
Bojana Vodnjov
Predsednica UO šolskega sklada

