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Zapisnik 2. IZREDNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ VENCLJA PERKA (4. zaporedne) 
v šolskem letu 2017/18 

 
 
Izredna seja Sveta staršev je bila v sredo, 04. aprila 2018, ob 18.00 v učilnici 104/I.  Sejo je 
sklical predsednik Sveta staršev Aleš Božnik.  
 
Vabljeni: predstavniki staršev vseh oddelkov 
 
Prisotni: podpisna lista prisotnosti priložena zapisniku (priloga 1) 
 
Za zapisnikarja je bil  izbran Aleš Božnik. 
 
Sklepčnost: prisotnih je bilo trinajst (13) od šestindvajset (26) predstavnikov staršev in ena (1) 
namestnica. Svet staršev ni bil sklepčen, vendar je nadaljeval z sejo, potrebna glasovanja pa bodo 
opravljena v obliki dopisne seje. 
 
Predsednik je uvodoma razložil povod za sklic izredne seje, opisan v vabilu na sejo. Navedel je 
tudi razloge za izvedbo izredne seje, v nasprotju z dopisno, temelječe na nasvetih in izkušnjah 
kolegov v aktivu ZASSS. 
Dan pred sejo je predsednik prejel poziv ravnateljice o seznanitvi staršev s spremembami pravil 
šolskega reda (priloga 2 in 3) in predlagal razširitev dnevnega reda s to točko. 
 
 

SKLEP 4/1:  Svet staršev je soglasno  potrdili umestitev točke Seznanitev  s 
spremembami pravil šolskega reda na dnevni red seje.  

 
 
Sprejeti dopolnjeni dnevni red: 

1. Oblikovanje obrazloženega mnenja o kandidatki za ravnateljico  
2. Seznanitev  s spremembami pravil šolskega reda 
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Ad 1) Oblikovanje obrazloženega mnenja o kandidatki za ravnateljico 
Poleg besedila iz sklica seje, s katerim je opredeljena ta točka dnevnega reda, predsednik 
predstavi prakso Svetov staršev slovenskih osnovnih šol. Ponekod zgolj glasujejo o 
podpori posameznim kandidatom, drugje za vsakega kandidata podajo le obrazloženo 
mnenje, tretji pa opravijo oboje našteto. 
Glede na to, da je na razpis za mesto ravnatelja tokrat prispela samo ena prijava, 
glasovanje o podpori  med posameznimi kandidati ni potrebno.   
 
Razvije se razprava o mnenju posameznih predstavnikov glede kandidatke za 
ravnateljico, kot tudi o splošnih pričakovanjih staršev do funkcije ravnatelja. Veliko 
govora je o vlogi, ki naj bi jo dober ravnatelj opravil pri iskanju prave poti med zahtevami 
nadrejenih organov, predpisi in dobrobitjo za učence. Večkrat sta omenjeni tudi tematiki 
sestave učiteljskega kadra posamezne šole in možnosti preprečevanja preobremenitve 
učencev iz naslova preobsežnega učnega načrta. 
 
 
 
V nadaljevanju so predstavniki v Svetu staršev oblikovali sledeče besedilo mnenja o 
kandidatki za ravnateljico, Petri Korošec: 
Svet staršev OŠ Venclja Perka podaja pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico Petri 
Korošec. Mnenje Sveta staršev temelji na prikazanem dosedanjem delu kandidatke na 
mestu ravnateljice na naši šoli, na izkušnjah sodelovanja s predstavniki staršev, ter pisno 
predstavljenem programu vodenja in vizije šole v prihodnjem mandatu. V omenjenem 
dokumentu so predstavniki staršev kot pomembno izpostavili: celostno obravnavo učencev, 
ki poleg učenja spodbuja razvoj odgovornosti, moralnih in družbenih vrednot, podpiranje 
avtonomnosti učiteljev ob vodenju k skupnim ciljem, ohranjanje projektov, dejavnosti in 
nadstandardne ponudbe, željo in pripravljenost po partnerskem odnosu s starši, ter 
prizadevanja za dobro vpetost šole v širše okolje. Upamo, da bo kandidatka v svojem 
mandatu pokazala pokončno držo v dobro učencev in kvalitete šolanja. 
 
 
Zaradi nesklepčnosti na tej seji, bo predsednik predstavnike staršev pozval k glasovanju 
o podpori zgornjem mnenju na dopisni seji še ta teden, saj je rok za oddajo mnenja Svetu 
šole najkasneje do nedelje 15.04.2018.  
 
 
 

Ad 2) Seznanitev  s spremembami pravil šolskega reda 
Iz dopisa ravnateljice Svetu staršev sledi, da so v preteklem tednu na šoli imeli 
inšpekcijski pregled, pri katerem je inšpektorica ugotovila, da je v 23. a členu pod 11 
alinejo zapisan vzgojni pristop, ki je v neskladju z Zakonom o osnovni šoli. Ravnateljica je 
ustanovila skupino za posodobitev pravil šolskega reda OŠ Venclja Perka, ki je 3.4.2018 
pripravila predlog sprememb. S spremembami morajo biti seznanjeni starši, učenci in 
strokovni delavci šole.  
 
Predsednik svetu staršev predstavi vse tri spremembe 23.a člena: 
-pri 7. alineji 23. a člena, kjer je zapisano: »spremstvo staršev na dejavnosti zunaj šole«,  
se doda še »ali prilagojeno izvajanje dneva dejavnosti v šoli« 
- črta se 10. alinejo, ki pravi: »Prepoved udeležbe na naslednjem dnevu dejavnosti« 
-črta se 11. alinejo, ki je v neskladju s 50. členom ZOšn in pravi: »začasna ali stalna 
prepoved vključenosti v podaljšano bivanje/jutranje varstvo« 
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V prilogi temu zapisniku sta dokumenta: Posodobitev pravil šolskega reda OŠ Venclja 
Perka (pripravila ravnateljica) in Umestitev sprememb v besedilo 23.a člena (pripravil 
predsednik Sveta staršev). Oba dokumenta bosta v ločenem sporočilu poslana vsem 
predstavnikom staršev, ki ga po svojih zmožnostih posredujejo staršem svojih oddelkov. 
S tem so predstavniki staršev seznanjeni s spremembami pravil šolskega reda v 23. a 
členu imenovanih pravil. 

Seja je bila zaključena ob 17.03 

Domžale, 05. april 2018 

Zapisal: Aleš Božnik, l.r. predsednik Sveta staršev: Aleš Božnik, l.r. 

Priloge: 
- Podpisna lista prisotnosti 
- Posodobitev pravil šolskega reda OŠ Venclja Perka 
- Umestitev sprememb v besedilo 23.a člena 

3 



 

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA  
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0  D o m ž a l e  
t e l :    0 1 / 7 2 9 - 8 3 - 0 0  
f a k s :  0 1 / 7 2 9 - 8 3 - 2 0   
e -n as lo v :   
os . vp -d om za l e@gu es t . a rn es . s i   

  
 

 
 

 
 
 

POSODOBITEV PRAVIL ŠOLSKEGA REDA OŠ VENCLJA PERKA 
 
 
V zvezi z inšpekcijskim nadzorom v javnem zavodu OŠ Venclja Perka, z dne 29. 3. 2018, ki 
ga opravila inšpektorica za šolstvo, mag. Ana Dovžan Troha, je bila ustanovljena skupina za 
posodobitev Pravil šolskega reda OŠ Venclja Perka. 
 
 
Dne 3. 4. 2018 se je Skupina za posodobitev Pravil šolskega reda OŠ Venclja Perka sestala ter 
odločila: 
 
- da bomo pri 7. alineji 23. a člena, kjer je zapisano: »spremstvo staršev na dejavnosti zunaj 
šole«,  dodali še »ali prilagojeno izvajanje dneva dejavnosti v šoli«. 
 
Torej 7. alineji 23. a člena se glasi: »spremstvo staršev na dejavnosti zunaj šole ali 
prilagojeno izvajanje dneva dejavnosti v šoli«.  
Zato bomo črtali 10. alinejo, ki pravi: »Prepoved udeležbe na naslednjem dnevu dejavnosti«. 
 
Črtali bomo tudi 11. alinejo, ki je v neskladju s 50. členom ZOšn in pravi: »začasna ali 
stalna prepoved vključenosti v podaljšano bivanje/jutranje varstvo«. 
 
 

Zapisala: Petra Korošec, ravnateljica 



23. a člen  
(vzgojni pristopi)  
Učitelji in učenci imajo možnost uporabe različnih vzgojnih 
pristopov (pred uporabo ali ob uporabi vzgojnih ukrepov):  
 mediacija  
 restitucija  
 svetovanje in usmerjanje v šolski svetovalni službi  
 
 izbira strokovne pomoči zunaj šole  
 umik učenca od pouka (nevarnost, močno ovira delo) in/ali od 
drugih oblik VID  
 zadržanje po pouku  
 spremstvo staršev na dejavnosti zunaj šole ali prilagojeno 
izvajanje dneva dejavnosti v šoli 
 premestitev v drug oddelek (dogovor s starši učenca)  
 prepoved prostega premikanja med odmori  
 prepoved udeležbe na naslednjem dnevu dejavnosti  
 začasna ali stalna prepoved vključenost v podaljšano 
bivanje/jutranje varstvo  
 ukinitev nekaterih pravic  
 
Če se učenec ne drži dogovorjenega alternativnega vzgojnega ukrepa 
ali ne opravi določenih nalog (iz 23. a člena) se alternativni vzgojni 
ukrep nadomesti z ustreznim vzgojnim ukrepom iz 23.b. člena. 
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