
Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 
 
 
SVET STARŠEV 
 
 
 

Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2015/16 

 
 
Seja sveta staršev je bila v četrtek, 24. septembra 2015, ob 18 uri. 
 
Sejo je sklicala in uvodoma vodila ravnateljica šole Petra Korošec. V nadaljevanju je 
vodenje seje prevzela novoizvoljena predsednica Sveta staršev Nataša Gerič.   
 
Navzoči: podpisna lista prisotnosti priložena arhiviranemu zapisniku 
 
Drugi navzoči: ravnateljica Petra Korošec, pomočnica ravnateljice Karlina Strehar, svetovalni 
delavki Nataša Fabjančič in Maša Mlinarič, vodja šolske prehrane Jelka Lesar 
 
Dnevni red: 

 
1. Konstituiranje sveta staršev 
- izvolitev predsednika/predsednice sveta staršev 
- izvolitev namestnika/namestnice 
- seznanitev s pristojnostmi sveta staršev, vodenje zapisnikov 
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (3. seje z dne 21. 5. 2015) 
3. Poročilo o delu sveta staršev v šolskem letu 2014/15 (ga. Gerič) 
4. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15 
5. Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 
6. Soglasje sveta staršev  k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2015/16 

(vse kar starši financirajo) 
7. Izvolitev članov v upravni odbor šolskega sklada 
8. Vprašanja, pobude staršev 
9. Razno  

 
SKLEP 1/1: Prisotni so soglasno potrdili dnevni red seje.  

 
 
Ad 1) Za predsednico Sveta staršev so prisotni predlagali dosedanjo predsednico sveta staršev 

Natašo Gerič, za njenega namestnika pa namestnika Andreja Todorovića, ki sta se s 
kandidaturama strinjala.  

 
SKLEP 1/2: Svet staršev je za predsednico Sveta staršev izvolil Natašo Gerič, za 
namestnika predsednice pa Andreja Todorovića.  
 
Ravnateljica je prisotne seznanila s pristojnostmi sveta staršev ter vodenje seje predala 
novoizvoljeni predsednici. 
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Ad 2) Pripomb na posredovan zapisnik 3. seje sveta staršev z dne 21. 5. 2015 ni bilo. Prav tako 
ni bilo pripomb na zapisnik 4., dopisne, seje.   

  
 SKLEP 1/3: Zapisnik je bil brez dopolnitev soglasno potrjen.  
 
 
Ad 3)  Poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2014/15 
  

Ga. Gerič je podala poročilo o delu Sveta staršev v lanskem letu, pri čemer je izpostavila 
naslednje udejanjene pobude:   
 

- Na spletu so dostopni elektronski naslovi učiteljev. 
 

- Na voljo je tudi dostop do starih zapisnikov Sveta staršev, saj je pogosto opaženo da se 
teme ponavljajo. 
Opomba s strani šole: ob uporabi brskalnikov Google Chrome ali Mozilla so na spletu 
dostopni vsi podatki. Zaradi uporabe drugih spletnih brskalnikov včasih vse vsebine na 
spletu niso vidne. 
 

- Starši smo sprejeli sklep, da se v primeru kočljivih situacij, ki jih je potrebno rešiti ali v 

primeru, da se starši o tem vnaprej dogovorimo, skliče seja Sveta staršev najprej samo za 

starše, predstavniki šole pa se pridružijo kasneje.   

- Starši smo sklenili, da se točka, ki je za nas najpomembnejša: Predlogi in pobude staršev, 

uvrsti na dnevni red seje čim višje, oz. na prvo mesto, če je to mogoče.   

- Starši smo podprli spremembe Pravil šolskega reda.  

- V aprilu je na nivoju Aktiva D-K regije na OŠ Toma Brejca v Kamniku potekalo 
posvetovanje z naslovom ODNOSI MED STARŠI IN UČITELJI – TEMELJ VZGOJE V ŠOLI. 
Udeleženci so bili starši, učitelji oz. delavci šole in ravnatelji. Potekalo je v obliki delavnic, 
na katerih smo izmenjali mnenja, izkušnje, želje, dobre prakse,... Posvetovanja smo se 
udeležili tudi predstavniki naše šole. In srečanje pohvalili.    
Gospa Gerič je predlagala da bi na spletu objavili zapisnik tega srečanja.  
 

- Običajno na zadnji seji Sveta staršev v tekočem šolskem letu starši obravnavamo in 
sprejemamo predlog nadstandardnega programa za september. Ker letos program še ni 
bil pripravljen, mora pa biti potrjen, da se lahko izvaja, smo med počitnicami izvedli 
dopisno sejo s točko glasovanja o predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah za 
september za šol. l. 1915/16. Od 26 članov jih je glasovalo 23 in vsi smo soglasno potrdili 
predlog.  

 
 
Ad 4)  Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15 
 

Ravnateljica je podala poročilo o realizaciji letnega načrta za lansko šolsko leto.  
  

- V lanskem letu je bilo 184 dni pouka + 1 delovna sobota, realizacija je bila 100%. 
 

- Omenjena je bila uporaba in pomen E-asistenta, katerega namen je spremljanje 
realizacije nadomeščanja 
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- Projektno uvajanje obveznega 2. tujega jezika v katerega je bilo vključenih 159 otrok se 
ukinja na državni ravni z letom 2016-17. 
 

- Med drugim je poročala o slabših rezultatih pri nacionalnem preverjanju znanja NPZ (9. 
razredi so bili pod slovenskim povprečjem). V razpravi ob tem in pomislekih staršev, 
zakaj je prišlo do tega, je povedala, da analize kažejo na to, da gre morda za nekoliko 
slabšo generacijo, razlogi za slabši rezultat pa so lahko tudi slabše razumevanje 
slovenščine, oddajanje praznih pol, slaba motivacija učencev idr.. Kot ravnotežje NPZ 
rezultatom iz 9. razredov pa so NPZ rezultati pri lanskih 6. razredih, katerih rezultati so 
bili pri vseh predmetih nad državnim povprečjem. 
 

- V veljavo je stopil nov Pravilnik šolskega reda. Vse spremembe so bile potrjene. Najde se 
ga na spletni strani, gre za nove ukrepe, ki hitreje pripeljejo do Opomina. 
 

- Na šoli je 100 nadarjenih učencev, od tega identificiranih 63. Omogočeni so jim bili 
ustrezni programi. 
 

- Na šoli pa so tudi učenci z učnimi težavami, kaže se porast oblik učne pomoči. Priseljenci 
potrebujejo predvsem pomoč pri jeziku. Ti učenci so vključeni v različne oblike pomoči. 
 

- Na šoli je mnogo aktivnih projektov: Mavrica, Montessori, Safe.si, Pasavček, Čisti zobki, 
ipd. 
 

- V lanskem letu je bilo več lažjih vzgojnih ukrepov, največ so jih bili deležni učenci iz 9. 
razreda. V "time out" sobi je bilo 112 obiskov, kar je za 75% več kot lani. Največ motečih 
učencev je bilo iz devetega razreda (49 učencev oz. 45 % vseh učencev v "time out"). 

 
- Lansko leto je bilo 1.9.2014 vpisanih 558 učencev, leto je zaključilo 554 učencev. Razlika 

zaradi 3x prešolanja, 1x zaključek 9. razreda med letom. 4 učenci niso opravili popravnih 
izpitov na koncu šolskega leta. 
 
 

Ad 5)  Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 
  
 Ravnateljica je predstavila predlog letnega delovnega načrta za letošnje šolsko leto. Med 

drugim je izpostavila:  
- število učencev 1. do 4. razreda v jutranjem varstvu presega normative, pa tudi z 

zakonom je določeno, da je šola jutranje varstvo dolžna zagotoviti zgolj prvošolcem. V 
letošnjem šolskem letu je prišlo do sprememb, jutranje varstvo je postalo plačljivo za 
višje razrede (2. in 3. razredi). 

- Letos NI predvidene delovne sobote. 
- Šola organizira jutranje prevoze šolarjev iz Štude, Mačkovcev – 5 učencev ter iz Depale 

vasi 32 otrok. 
- Zimske počitnice so med 15.2. in 19.2.2016. 
- Novost so redni mesečni razredni učiteljski zbori, poleg rednih sej. 
- Novost med interesnimi dejavnostmi je med drugim tudi Zdrav življenjski slog, urnik je 

zaenkrat potrjen do decembra 2015.  
- Predvideni dobrodelni tek za soboto, 26. 9. 2015, je bil odpovedan zaradi premajhnega 

odziva. Možni razlogi za premajhno udeležbo so slaba promocija, neustrezno izbran čas 
in višina prispevkov za aktivne udeležence (2 eur - otrok, 5 eur - odrasli). Podan je bil 
predlog, da se vnovič poskusi in da so prispevki prostovoljni po lastni presoji in 
zmožnostih. 
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- V prihodnjih letih bo OŠ VP vložila na Občino Domžale vlogo za dve večji investiciji: 
energetsko obnovo fasade ter komunalno preureditev (pogrezanje terena na območjih 
meteornih jaškov).  
 

 
SKLEP 1/5: Svet staršev je podal pozitivno mnenje na letni delovni načrt za šolsko 
leto 2015/16. 

 
 
 Ad 6)  Soglasje Sveta staršev k nadstandardnemu programu za šolsko leto 2015/16 
 

Ravnateljica je predstavila predvideni nadstandardni program za šolsko leto 2015/16. 
Del programa, ki se navezuje na september, je Svet staršev že potrdil na dopisni seji.  
 
Poudarki razprave:  

- Šolski sklad 10% sredstev vedno nameni za nadstandardni program. Staršem iz socialno 
šibkejšega zaledja bi bilo smiselno razložiti pomen šolskega sklada.  

 
SKLEP 1/6: Svet staršev je podal soglasje k predlogu za nadstandardni program v 
šolskem letu 2015/16. 

 
Ad 7)  Izvolitev članov v upravni odbor šolskega sklada 
 

Upravni odbor za šolski sklad sestavljajo 3 delavci šole in 4 starši. Mandat je dolg 2 leti. 
Na spletu je vidno, kam gre denar iz šolskega sklada. Kandidati s strani staršev so bili 
izbrani in potrjeni: Robert Pečnik, Andrej Todorovič, Mihaela Somrak, Aleš Božnik. 

 
SKLEP 1/6: Svet staršev je izvolil štiri člane v upravni odbor šolskega sklada za  
mandat dveh let, in sicer: Robert Pečnik, Andrej Todorovič, Mihaela Somrak, Aleš 
Božnik. 

 
 

Ad 8)  Vprašanja, pobude staršev 
 

Ravnateljica je uvodoma zopet prosila, da se vprašanja oz. pobude staršev pošljejo 
vnaprej vsaj en dan pred sejo. 

 
Vprašanje: Ali obstaja kodeks oblačenja učiteljev na šoli? 
Odgovor šole: Ni tovrstnega pravilnika, pač pa obstajajo Pravila šolskega reda, kjer so 
tudi priporočila za obnašanje, ravnanje ter kulturo oblačenja za učence na šoli. 
  
Vprašanje: Ponovno o jutranjem varstvu, zaklepanju šole in čakanju otrok, ki so morda 
vpisani v jutranje varstvo. Ali je možno v šolo, k JV vstopati med 8. uro in 8.10? 
 
Odgovor šole: Šola je zaradi polnih razredov uvedla pravilo, da vstop v JV po 8. uri 
praviloma ni več možen. Iz tega razloga so zaklenjena tudi vrata šole med 8. uro in 8.10. 
Kot povedano že na preteklih sejah, šola odgovarja za učence, čim vstopijo v šolo, poleg 
tega se v šoli občasno pojavlja tudi vandalizem (npr. poškodovanje gasilnih aparatov), in 
šola nima kadra, ki bi nadzoroval učence po hodnikih pred poukom. Vstop v razrede je 
zato možen po 8.10, ko so učitelji praviloma v razredu.  
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Vprašanje: Kaj je s prenovo igrišča? Ali je v šolskem skladu zbranih dovolj sredstev? 
Sprašujejo otroci in tisti, ki so prispevali, pa nimajo nobene povratne informacije, kaj se 
dogaja in kdaj se lahko pričakuje obnova.   
 
Odgovor šole: Z Občine so nam odgovorili, da nimajo planiranih sredstev v ta namen, 
krajevna skupnost pa na prošnjo ni odgovorila. Sredstva v šolskem skladu so omejena, 
imajo širšo namembnost. V kratkem se bo sestala skupina za igrišče, s katero bomo 
dorekli, kako naprej. 
 
Vprašanje: Kosilo za 7. in 8. razrede med 7. in 8. uro. Učenci imajo na voljo le 15 minut, 
kar je premalo za dostojno uživanje kosila. 
Odgovor šole: Vprašanje oz. situacija se bo podrobneje preučila. 
 
Vprašanje: Ali se bo na šoli opravilo merjenje emisij in kdaj? Pojavile so se špekulacije 
da so vse pogostejša obolevanja zaposlenih povezana z neznanimi dejavniki. 
Odgovor šole: Meritve so bile v preteklosti opravljene. Ni znano katere meritve so to 
bile. Občina je bila s strani šole obveščena. Obrnili se bomo tudi na Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za zdravje ter skušali meritve speljati. 
 
Pripomba nekaterih staršev: Glede na to, da je izbrano delovno gradivo med 
najcenejšimi v regiji, se pojavlja dvom v pravilnost merila cene, hkrati pa se zanemarja 
kakovost. prav tako nekateri dvomijo v ustreznost delovnih zvezkov, saj branje in 
razumevanje teksta ni vedno povsem jasno odraslim, kaj šele šolarjem. Najpomembnejši 
način podajanja učne snovi, je tisti, ki se vrši s strani predavatelja, učitelja. Ali obstaja 
možnost poenotenja učbenikov na šolah po Sloveniji in kdo je tisti ki izbira učbenike?  
Odgovor: Za izbiro gradiva, učbenikov in delovnih zvezkov na posamezni šoli je zadolžen 
učitelj sam oz. aktiv učiteljev. Ker je število delovnih zvezkov, ki so jih učitelji 
predpisovali za različne predmete, skokovito naraslo in s tem tudi stroški staršev in ker 
ni bilo nikakršne kontrole nad tem, kaj se predpisuje, je Ministrstvo za šolstvo pred leti 
uvedlo potrjevanje cen delovnih zvezkov s strani sveta staršev. Starši še vedno nimajo 
vpliva na to, katere delovne zvezke predpiše učitelj in kakšna je vsebina teh delovnih 
zvezkov. S to potezo Ministrstva je bilo doseženo le to, da so na nekaterih šolah učitelji 
ponovno pregledali sezname in nekatere DZ-je črtali s seznama, in da so staršem 
agrumentirano razložili, zakaj so preostali DZ-ji koristni pri izvajanju pouka. Starši pa so 
imeli možnost zavrnitve predpisovanja DZ-jev, ki so bili na koncu šolskega leta prazni.    
 
Na državni ravni pa je na MIZŠ je začela z delom DS za urejanje učbeniške politike, v 
kateri sodeluje tudi predstavnik ZASSS. Nalogi delovne skupine sta: 
·        koordinacija priprave celovite rešitve učbeniških skladov (časovnica, aktivnosti, 
izvedba),  

  ·        priprava načel vpeljave elektronskih gradiv.  
 
Pripomba: Prijave na interesno dejavnost starši pri e-načinu pogrešajo izpis, potrditev 
prijavljenih dejavnosti. 
Odgovor: Ob zaključku sledi tekst da je bila prijava uspešna, vendar res ni povzetka vseh 
dejavnosti. 
 
Pripomba: Na spisku interesnih dejavnosti ni šaha, ne računalništva za 3. razrede.  
Odgovor: Interesna dejavnost šah bo potekala letos s strani zunanjega izvajalca. Termin 
bo posredovan naknadno. Namenjen bo široki populaciji od prvošolčkov naprej. 
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Pripomba: Kot je zapisano v Pravilniku naj bi se zapisnike sej prejemalo v 8-ih dneh, 
vendar do tega, kljub vestnemu (in hitremu) pisanju zapisnikov s strani zapisnikarja, ni 
prihajalo. Predlagam, da se aktualnega (oz. novega) predsednika spomni na roke! 
Odgovor: Vnovič izvoljena predsednica se bo potrudila po najboljših močeh. Roki so 
določeni v Pravilniku SSt OŠVP, kjer 24. člen pravi:  

 
Zapisnikar v petih delovnih dneh izdela predlog zapisnika in ga v elektronski obliki posreduje 
predsedujočemu, ki ga z morebitnimi dopolnitvami najkasneje v treh delovnih dneh posreduje 
vsem udeležencem seje. Udeleženci seje najkasneje v petih delovnih dneh posredujejo morebitne 
pripombe predsedujočemu. 
Zapisnik najkasneje v treh delovnih dneh po izteku roka za posredovanje pripomb uredi in podpiše 
predsedujoči na seji ter ga posreduje tajništvu šole. Tajništvo šole najkasneje naslednji delovni dan, 
praviloma po elektronski pošti, zapisnik posreduje vsem vabljenim na sejo in ga objavi na šolski 
spletni strani.   
 

Vprašanje: Zdrav življenjski slog - starše zanima, kdaj poteka ta dejavnost (učenci 3. b. 
naj bi imeli to dejavnost v okviru OPB ob torkih in četrtkih (5. uro), vendar uradne 
potrditve nimamo. Glede na to, da so bili doslej v dejavnost vključeni vsi učenci, ne glede 
na oddano prijavo za to dejavnost, prosimo za dodatna pojasnila: kdaj poteka ta 
dejavnost, kdo sodeluje (samo prijavljeni ali vsi iz OPB), - kaj je z učenci, ki niso 
prijavljeni na dejavnost, so pa v OPB v času le-te. 
Odgovor: Gre za reševanje problematike PB in učenci lahko v tem času obiskujejo druge 
dejavnosti. Urnik je zaenkrat potrjen do decembra 2015. Za udeležbo na projektu Zdrav 
življenjski slog ni potrebno da je otrok vpisan v PB. 
 
Opozorilo: Odprli smo vprašanje prometne varnosti. Znova je pod vprašajem varna pot v 
šolo preko železniške proge. V čigavi pristojnosti je skrb za varnost otrok, občanov? Ali 
se obrniti na vodstvo železnice ali na občino Domžale? Dosedanje izkušnje so pokazale 
na uspešno prelaganje odgovornosti. Potreben je nadhod ali podhod! Kaj lahko tu stori 
šola? Prav tako označen prehod za pešce pred samo Občino Domžale, nasproti banke 
BKS, ne vliva občutka varnosti. Predlog, da se tam postavi ležeči položaj. Kaj lahko tu 
stori šola? 
Odgovor: Šola predlaga, da se starši obrnejo neposredno na Občino Domžale, Oddelek za 
promet, jih bo pa tudi vodstvo šole opozorilo na konkretni primer na seji sveta šole, v 
katerem so tudi predstavniki Občine. 
Starši s prebivališčem v okolici omenjenih kritičnih mest se tudi že sami organizirajo, 
podpisujejo peticije, pišejo dopise. Ker prometna varnost v Domžalah zadeva vse občane, 
vse pa nas še posebej skrbi varnost naših otrok, bo Svet staršev v zvezi s prometno 
varnostjo v Domžalah še naprej podpiral vsakršna prizadevanja in pobude in ponudil 
pomoč, kjer lahko. Do sedaj je bila v okviru Sveta staršev že večkrat ustanovljena DS za 
prometno varnost, ki je pisala dopise na Občino. Zadeve se premikajo na bolje (osvetljen 
prehod čez Ljubljanski cesto pri pekarni Kancilja, semaforiziran prehod čez regionalno 
cesto), vendar prepočasi. Zato je potrebno v tej smeri nadaljevati.           
 
 

Ad 9) Razno 
 

Pod točko Razno ni bilo razprave.  
 
Seja je bila zaključena ob 20:45. 

 
 

Seja sveta staršev je bila zaključena ob 20:45. 
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Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji sveta 
staršev.  

 
 
Domžale, 29. 9. 2015 
 

Zapisala: Maša Aničić l.r. Predsednica: Nataša Gerič, l.r. 


