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Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 
 
 
SVET STARŠEV 
 
 
 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2012/2013 
 

 
 
Seja Sveta staršev je bila v sredo, 30. januarja 2013, ob 18. uri. 
 
Vodila jo je predsednica Nataša Gerič. 
 
Navzoči: podpisna lista prisotnosti priložena arhiviranemu zapisniku 
 
Drugi navzoči: ravnateljica Irena Vavpetič, pomočnica ravnateljice Karlina Strehar, psihologinja 
Nataša Fabjančič, pedagoginja Maša Mlinarič, vodja prehrane Jelka Lesar  
 
Dnevni red: 

1) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (1. seja, z dne 27.9.2012) 
2) Volitve 3 predstavnikov staršev v Svet šole za mandatno obdobje 2013 - 2017 
3) Predstavitev samoevalvacijske analize 2012: delo z nadarjenimi učenci 
4) Varnost poti v šolo (v zimskih razmerah in sicer) 
5) Odgovori na vprašanja, pobude staršev na 2. oddelčnem roditeljskem sestanku 
6) Razno 

 
SKLEP: Vsi prisotni so potrdili dnevni red seje 

 
Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 

 
SKLEP: Svet staršev je potrdil zapisnik s 1. seje, z dne 27. 9. 2012. 
 
 

Ad 2) Volitve 3 predstavnikov staršev v Svet šole za mandatno obdobje 2013 - 2017 
             Vsi kandidati so se s kandidaturo pred hodno strinjali. 
 

SKLEP: Svet staršev je s tajnim glasovanjem izmed 5  kandidatov izvolil 3 
predstavnike staršev v Svet šole za mandatno obdobje 2013-2017. Izvoljeni 
predstavniki so: Ivan Kenda, Tomaž Schwarzbartl in Miha Juras. 
 
SKLEP: Predstavniki staršev v Svetu šole predstavijo teme Sveta šole na 
vsakokratnih sejah Sveta staršev. 
 
 

Ad 3) Predstavitev samoevalvacijske analize 2012: delo z nadarjenimi učenci 
             
             Predstavljen je bil osnutek poročila samoevalvacijske analize dela z nadarjenimi učenci. 
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              Šola bo na podlagi poročila izboljšala strategijo dela na tem področju. 
              Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh šole in bo priloženo zapisniku seje. 
 

 
Ad 4)  Varnost poti v šolo (v zimskih razmerah in sicer) 
 

Zimske razmere: 
 
V ponedeljek, 14. in torek, 15. januarja veliko pločnikov na šolskih poteh ni bilo 
očiščenih, s čimer je bila ogrožena varnost otrok (hodili so po cesti, plezali po kupih 
snega na pločnikih, ki so mejili na cesto, …). Kljub dopisu s strani skupine za šolske poti, 
ki je bila oblikovana na prejšnji seji Sveta staršev,  občina po mišljenju predstavnikov 
staršev ni izvedla zadovoljivih ukrepov. 
 
SKLEP: Šola in predsednica Sveta staršev skupaj sestavita dopis in na Občino 
pošljeta dopis, s katerim bi poudarili pomembnost ureditev šolskih poti 
(pločnikov in prehodov) ob izdatnejših snežnih padavinah, kot smo jih bili priča v 
sredini januarja.   
 
SKLEP: Ob izdatnejšem sneženju naj starši presodijo, kakšen način poti v šolo in iz 
nje je za njihove otroke najbolj primeren. Pri presoji naj upoštevajo tudi razmere 
na cesti. 
 
SKLEP:  Ob izdatnejšem sneženju naj starši šoli pravočasno (v tajništvo, do 15h) 
sporočijo, da bodo zamujali s prevzemom otrok. Popoldansko varstvo je sicer 
organizirano do 17.00 ure, vendar bo šola v takih razmerah poskrbela za 
podaljšano varstvo otrok. 
 
SKLEP: Predstavniki staršev naj prosijo starše razredov, da dokumentirajo 
(slikajo) neočiščene šolske poti. Tako bomo imeli oprijemljivejše argumente pri 
komunikaciji z Občino in izvajalcem čiščenja šolskih poti. 
 
Prehod čez in podhod pod regionalno cesto R2-447: 
 
Starši učencev, ki uporabljajo podhod ob železnici pod regionalno cesto, niso zadovoljni z 
njegovo varnostjo predvsem zaradi vrstniškega nadlegovanja oz. mladostniškega 
nadlegovanja mlajših otrok.  
 
Na policijski postaji so povedali, da bodo upoštevali naše pobude po pogostejših 
kontrolah na problematičnih točkah in take kontrole opravljali, kolikor bo to dopuščala 
kadrovska in finančna situacija. Prav tako so poudarili, da naj starši, če zaznajo tako 
nasilje, to  nemudoma sporočijo šoli in policiji.  
 
Šola je pohvalila sodelovanje s policijo v lanskem šolskem letu, saj je do podobnih 
nadlegovanj prihajalo tudi v parku pri Občini. 
 
Ker predstavniki staršev večjo težo posvečamo preventivi, smo sprejeli naslednje: 
 
SKLEP: Skupina za šolske poti do konca marca sestavi dopis, s katerim bomo med 
starši učencev šole pridobili tiste starše, ki bi skupini lahko pomagali (lobirali v 
organih občine, kraja) pri napredovanju iniciative semaforiziranja prehoda čez 
regionalno cesto pri Prešernovi/Obrtniški ulici. Dopis bodo predstavniki staršev 
predstavili na naslednjih roditeljskih sestankih. 
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Predstavniki staršev so poudarili naj skupina na enak način opredeli in zahteva rešitev 
najbolj nevarnostim izpostavljene dele šolskih poti. 
 
 

Ad 5) Odgovori na vprašanja, pobude staršev na 2. oddelčnem roditeljskem sestanku 
 

5. razred 
 
Izpostavljeno je bilo nadlegovanje učencev 5. razredov s strani starejših učencev v 
straniščih šole. 
Ravnateljica je razložila, da je to bil enkratni dogodek enega učenca, za kar je bil 
obravnavan in opozorjen. Nadlegovanje se ni ponovilo. 
 
9. razred 
 
Izpostavljena je bila prehrana, saj se učenci pritožujejo, da sta se okus in kvaliteta v 
primerjavi z lanskim šolskim letom poslabšala. 
Vodja prehrane je razložila in dokumentirala, da se šolska prehrana ni spremenila, 
dobavitelji so ostali isti. 
 
Ostala vprašanja zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana na seji – šola bo 
zapisniku priložila pisne odgovore. 

 
               Opozorilo: dodatni pouk za fiziko 8. razred – se prekriva z drugo uro. Odgovor: glede na  
               veljavni urnik – ne drži ( petek, 7. ura), šola bo preverila. 
 
               Sklici ORS – prekrivanje terminov. Šola v septembru raztegne sestanke čez cel teden,  
               med šolskim letom je to teže. Za 3ors bo šola poskrbela za boljšo razporeditev terminov. 
 
              Pobuda – razredne ure: otroke je treba vedno znova osveščati o tem, kaj je nedopustno  
              medvrstniško vedenje, oz. kaj je nasilno vedenje in zato nesprejemljivo ter jih naučiti o  
              tem takoj obvestiti odraslo osebo (starše, učitelje). 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 21:10. 
 
 
Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta 
staršev.  
 
 
 
Domžale, dne 30. 1. 2013 
 
 

Zapisal: Miha Juras, l.r. Predsednica: Nataša Gerič, l.r. 


