
Osnovna šola Venclja Perka  

Ljubljanska 58 a  

1230 Domžale  
 

 

Zapisnik 4. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2011/12  

 

Seja Sveta staršev je bila v ponedeljek, 21. maja 2011, ob 18.30 uri. Vodila jo je predsednica 

Nataša Gerič.  

 

Navzoči: podpisna lista priložena arhiviranemu zapisniku  

Druge navzoče: ravnateljica Irena Vavpetič, pomočnica ravnateljice Karlina Strehar psihologinja 

Nataša Fabjančič in vodja prehrane Jelka Lesar  

 

Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnikov 2. in 3. seje 

2. Mnenje staršev o predlogu za oblike učne diferenciacije 2012/2013 

3. Soglasje sveta staršev k spisku in skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za posamezne razrede za 

šol. l. 2012/13 

4. Imenovanje dveh predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo pri Svetu šole za mandatno obdobje 

1. 9. 2012 – 31. 8. 2016  

5. Poslovnik sveta staršev (osnutek 2) 

6. Razno: 

 - Zakon za uravnoteženje javnih financ 2012, spremembe v OŠ 

 

Svet staršev šteje 27 članov, na seji je bilo prisotnih 16 članov, kvorum je bil dosežen in svet staršev 

je bil sklepčen. 

 

Zapisnik: 

 

1) Na zapisnika prejšnjih dveh sej, 2. in 3. seje prisotni nismo imeli nobenih pripomb, prav tako 

do pričetka seje nismo prejeli nobenih pripomb.  

Sklep: Oba zapisnika sta bila soglasno sprejeta in potrjena brez pripomb. 

2) Ravnateljica I. Vavpetič razloži problematiko potrjevanja predloga učne diferenciacije (UD). 

Letos zadnjič daje mnenje k predlogu svet staršev, naslednje leto bo odločil učiteljski zbor. 

Če bo prišlo do sprememb normativov, se bo spremenilo tudi število skupin (manj jih bo in 

bolj bodo številčne), oblika diferenciacije pa bo ostala nespremenjena. V letu 2012/13 so 

oblike UD ostale nespremenjene glede na prejšnja leta, razlika je le pri MAT v 8. razredu, 

kjer bodo uvedene heterogene učne skupine. Dodatna obrazložitev je navedena v Predlogu 

oblik učne diferenciacije v II. In III triletju za šolsko leto 2012/13, ki je priloga k temu 

zapisniku.  

Sklep: Predlogu UD za šolsko leto 2012/13 Svet staršev daje soglasno, pozitivno mnenje. 

3) Sprejet je bil naslednji  

Sklep (14 za, 2 proti): Soglasje k predlogu izbora in skupne nabavne cene delovnih  



zvezkov za posamezne razrede za šol. l. 2012/13 daje svet staršev za vse razrede razen za 

8. razred, kjer daje soglasje naboru pod pogojem, da se izloči DZ za Geografijo, ki je 

lahko le opcijska izbira po želji staršev.  

Obrazložitev: DZ že nekaj let ni bil izpolnjen, prejšnje leto je bil učitelj opozorjen na 

pomanjkljivo izpolnjen delovni zvezek, vendar se je zgodba ponovila tudi letošnje leto. 

Obrazložitev učitelja je, da se DZ uporablja na koncu leta za ponavljanje snovi, vendar ti 

argumenti večine prisotnih članov SSt niso prepričali. Debata je tekla tudi o številu ponudnikov 

učbenikov, trgu učbenikov v SLO, /Grčar/e-učbenikov, ki so se izkazali za neprimerne (5 p-jev), 

/Vavpetič/ - pomembno je, da se snov v učbeniku sistematično posreduje, izvede kvalitetna 

sinteza znanja in uredi informacije v urejen sistem znanja, za kar pa v učnem procesu rado 

zmanjka časa… 

4) Svet staršev je sprejel naslednji  

Sklep: Svet staršev imenuje dva predstavnika staršev v pritožbeno komisijo pri Svetu šole 

za mandatno obdobje 1.9.2012- 31.8.2016. Imenovana sta Miha Juras in Tomaž 

Schwarzbartl, ob sta z imenovanjem soglašala. 

Obrazložitev: v pritožbeno komisijo , ki jo po 60. c členu Zakona o osnovni šoli imenuje svet 

zavoda, je imenovanih 6 učiteljev, 2 predstavnika z druge šole in 2 predstavnika, ki ju imenuje 

svet staršev. Sedanjim predstavnikom bo mandat konec šolskega leta, to je 31. 8. 2012, potekel. 

5) ZASSS pripravlja skupen osnutek poslovnika sveta staršev. Počakali bomo, da bo osnutek 

pripravljen, nato pa ga bomo pregledali in prilagodili našim potrebam ter ga takrat tudi 

sprejeli. 

6) Razno:  

Zakon za uravnoteženje javnih financ 2012 prinaša kar nekaj varčevalnih ukrepov in novosti, 

posredno tudi večje razrede v OŠ in nove obveznosti. Pogajanja za normativno ureditev dela v 

OŠ so še v teku in rezultati trenutno niso znani. V naši šoli so možne spremembe v številu 

oddelkov v sedanjih 1. razredih  (ki gredo v 2. razred) in sedanjem 2. razredu (prehod v 3. 

razred.), kjer lahko pride do združevanja oddelkov, saj je v obeh generacijah podnormativno 

število učencev. Šola je podala vlogi za soglasje k 3 oddelkom v obeh generacijah, zaradi 

učencev s posebnimi potrebami, ki imata v odločbah o usmeritvi zapisano pravico do oddelka z 

znižanim normativom. 

Šola razmišlja, da bi prehod od opisnega ocenjevanja k številčnemu, ki se bo po novem izvajal v 

tretjem razredu, izvedel isti učitelj, ki je otroke učil v drugem razredu.  

Učenci, ki letos obiskujejo 6. razred, bodo imeli obvezni drugi tuj jezik TJN do 9. razreda, za 

naslednje generacije pa bo drugi tuj jezik le še izbirni, v drugi in tretji triadi. 

Prvi obvezni tuji jezik se bo začel poučevati že v 1. razredu (postopno uvajanje), način izvedbe 

pa še ni znan (še ni predpisanega predmetnika). Naša šola bo pristopila k razpisu, takoj ko bo to 

mogoče.  

Pritožba s strani staršev: Pri športni vzgoji ni bilo jasno izraženo ali učenci potrebujejo športne 

copate/čevlje ali so dovolj telovadni copati. Starši želimo, da se v prihodnje jasno zapiše na 

seznam kakšna oprema je potrebna za športno vzgojo.  



Pritožba s strani staršev: Ko pri kosilu učenci dobijo hrano na krožnik, ja velikokrat že 

popolnoma hladna. Vodja šolske prehrane, Jelka Lesar, meni, da to praktično ni mogoče, ker po 

sistemu HACCP temperatura hrane, ki se servira ne sme pasti pod 60°C (izvajajo in beležijo se 

kontrolne meritve) in je skoraj nemogoče, da bi učenec dobil na krožnik hladen obrok. Bo pa v 

bodoče preverila, kako je s tem.    

Seja se je zaključila ob 20.45 uri. 

 

Zapisal: Tomaž Schwarzbartl, 8.r.     Predsednica: Nataša Gerič, l.r. 

 


