
Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 
 
SVET STARŠEV 
 

 
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2015/2016 

 
Seja Sveta staršev je bila v četrtek, 19. maja 2016, ob 18. uri. 
 
Vodila jo je predsednica Nataša Gerič. 
 
Navzoči: podpisna lista prisotnosti priložena zapisniku 
 
Drugi navzoči: ravnateljica Petra Korošec, pomočnica ravnateljice Karlina Strehar, psihologinja 
Nataša Fabjančič in vodja prehrane Jelka Lesar.  
 
Dnevni red: 

1. Predlogi in pobude staršev  
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (2. seja z dne 28. 1. 2016) 
3. Soglasje sveta staršev k spisku in skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za posamezne 

razrede za šolsko leto 2016/17 
4. Priprave na šolsko leto 2016/17 (oddelki, predmetnik, novosti) 
5. Seznanitev z delom Otroškega parlamenta 
6. Poročilo o delovanju ZASSS in izbira novega predstavnika v Aktivu domžalsko-kamniške 

regije   

     
 
Seja se je pričela ob 18:05. 

 
Za zapisnikarja je bila izbrana Tjaša Medvešek, ki je izbiro tudi potrdila. 
 
Vsi prisotni so sprejeli dnevni red seje. 

 
V prvem delu seje do 18:30 je svet staršev potekal brez prisotnosti predstavnikov šole. 
 
 
Ad 1)  
Predsednica sveta staršev je seznanila navzoče s tem, kaj spada pod nadstandardni program, ki 
ga izvaja šola. Da so to vsi plačljivi programi, ki niso zajeti v obveznem programu, programi 
zajeti v le tem naj bi bili zastonj.  
 
Izpostavljeno je bilo vprašanje zakaj je potrebna sprememba delavnih zvezkov v 4. in 5. razredu, 
kjer je bil predlog za uvedbo sklopa delovnih zvezkov Radovednih pet.  
Starši sedanjih 3. in 4. razredov, ki so bili prisotni na predstavitvi le-teh, ter razlagi razredničark, 
zakaj je zamenjava potrebna, so seznanili ostale o ustreznosti delovnih zvezkov, ter dotrajanosti 
in neprilagojenosti učnemu načrtu dosedanjih. 
 
Na pobudo staršev s prejšnje seje, za razmislek šole o organizaciji zimske šole v naravi v sklopu 



CŠOD, je Bojan Bokalič, učitelj športa, ter organizator zimske šole v naravi, predstavil njihove 

razloge za to, da se le-ta ne organizira v sklopu CŠOD. Poudaril je, da naša zimska šola v naravi ni 

najdražja (trenutno okrog 150€) in je primerljiva s cenami v okviru CŠOD ( 140-146€). Ima pa 

veliko prednosti. Glavni razlog je, da učence smučanje učijo naši učitelji, ki poznajo otroke in se 

za njih res zavzamejo. Na koncu vsak otrok zna smučati. Poleg tega je nastanitev zelo blizu 

smučišč in zato ni potrebno vsakodnevno prevažanje otrok z avtobusom. Učitelji in otroci so zelo 

zadovoljni s prehrano in nastanitvijo. Hkrati pa imajo zaradi vsakoletnega prihajanja tudi 

določene privilegije (npr. samo za njih organizirana nočna smuka). Težava je tudi v tem, da CŠOD 

nima dovolj velikih kapacitet za tri razrede, kar pomeni da bi morala šola v naravi potekati v 

dveh delih. 

Poudarek, da v drugih primerih v veliki meri izkoriščajo ponudbo CŠOD, za zimsko šolo v naravi 

pa so ugotovili, da je na tak način bolje predvsem za otroke, ki se je udeležujejo. 

Nato je g. Bokalič izpostavil še problematiko lenobe otrok – predvsem deklet, ter 

nezainteresiranost za šport, kar je v škodo otrok. V 9. razredu so le 3 dekleta od 14 prišla na 

športni dan - tek na 600m. Težava je predvsem v tem, da se tudi drugače premalo gibajo in so 

ure športne vzgoje za nekatere edina priložnost za gibanje. Premalo gibanja vpliva tudi na 

zdravje otrok.  Zato je poudaril, da nepotrebna opravičila staršev otrokom le škodijo. 

Izpostavil je še težavo s športnimi dnevi, kjer pride do stroškov prevoza. Do težave pride, ko se 

prijavljeni otroci ne udeležijo športnega dne, vendar je avtobusni prevoz rezerviran glede na 

prijavo otrok. Zato pride do tega, da avtobusi niso polni in ni prav, da bi zato morali otroci, ki so 

se športnega dneva udeležili, plačevati višje stroške prevoza. Tudi v takih primerih starši 

opravičujejo izostanke in dajejo potuho učencem, ki si izmislijo, da se ne bodo udeležili 

športnega dne, ker se ga ne bo tudi prijatelja ali prijateljica.   

SKLEP 1: Sprejme se sklep, da plačajo potne stroške tudi neopravičeno izostani, oz. da 

lahko šola že ob prijavi zaračuna akontacijo – oz. del stroškov za avtobusni prevoz. Le ta 

se vrne le ob predložitvi zdravniškega opravičila oz. izrednih razmer.  

G. Bokalič opozori še na premajhno odzivnost staršev za organizacijo dobrodelnega teka.  

Starši povejo, da je bilo na roditeljskih sestankih izpostavljeno, da jim ne ustreza, da se morajo 

vnaprej prijavljati, če ne vejo datuma teka. 

SKLEP 2: Poskusilo se bo tek organizirati v sklopu prireditve  Adijo šola. Prijave bi bile na 

licu mesta. Za prijavnino bi se lahko uporabili žetoni, s katerimi se plačuje na prireditvi. 

Dolžina teka bi bila za otroke 500m in za starše 2,5 km.    

 
Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
 
SKLEP 3: Svet staršev je potrdil zapisnik 1. seje, z dne 28. 1. 2016. 
 
 
Ad 3)  
Opozorilo, da za obvezni izbirni predmet francoščina ter španščina ostaja delovni zvezek od 
letošnjega leta. 
 
Vprašanje: Zakaj je v 4. in 5. razredu potrebno imeti delovne zvezke za vse predmete in ne le za 



matematiko in angleščino kot do sedaj. 
 
Odgovor: V 4. in 5. razred se uvaja sklop samostojnih delovnih zvezkov Radovednih 5, ki 
nadomestijo tudi učbenike. Dobi se jih v kompletu in ni možno izbirati le za določene predmete. 
Učiteljice so te delovne zvezke v letošnjem letu testno že uporabljale in so z njimi zelo 
zadovoljne, prav tako so z njimi zadovoljni otroci, predvsem z vsebinami, ki so dosegljive na 
internetni strani. 
 
Predlog – glede na to, da se starši otrok, ki bodo te delovne zvezke naslednje leto 

uporabljali, strinjajo z njihovo uvedbo, se jih za naslednje leto potrdi, vendar se po enem 

letu preveri njihova uporabnost. 

Izpostavljen je bil problem, da se pri večji količini delovnih zvezkov poveča tudi teža šolske 

torbe. Eden od staršev pove, da je dva tedna tehtal torbo svojega otroka in je bila teža samo en 

dan pod priporočeno težo torbe, ki naj bi jo otrok nosil (povprečna teža torbic je 10kg). 

SKLEP 4: Otroci naj prinesejo v šolo samo, kar jim učiteljica naroči. Problematično je 

predvsem pri otrocih do 5. razreda, saj naj bi otrok nosil le 10% svoje teže.  Učitelji bodo 

malo bolj opozarjali otroke, kaj naslednji dan potrebujejo in česa ne. 

Vprašanje:  Ali bi se likovni material tudi za nižje razrede lahko skupinsko kupil? 

Odgovor: So že poskusili, vendar se ni dobro obneslo. Če ima vsak svoje, se s tem navajajo tudi na 

to, da morajo počistiti in pospravljati za sabo. 

Predsednica sveta staršev je obrazložila, da se je od leta 2011, odkar je bilo uvedeno potrjevanje 

skupne nabavne cene delovnih zvezkov, cena tega, kar plačajo starši, znižala za 11%. Poudari, da 

ima naša šola v naši regiji najcenejše delovne zvezke. Hkrati pa je poudarila, da najnižja cena ne 

pomeni najslabše delovne zvezke. Pomeni, da jih imamo manj, kar pa tudi ne vpliva na znanje 

otrok. Starši imamo možnost potrditi ali zavrniti skupno nabavno ceno delovnih zvezkov, zato je 

prav, da se o tem pogovarjamo in poskušamo najti rešitev, ki bo dobra tako za učitelje, kot za 

starše, predvsem pa za učence.  

SKLEP 5: POTRDITEV SKUPNE NABAVNE CENE DELOVNIH ZVEZKOV  je soglasno sprejeta. 

 
Ad 4)  

V 1. razred je vpisanih 63 učencev, kar pomeni da bodo oblikovani trije oddelki. Trudijo se, da bi 

iz dosedanjih dveh petih razredov lahko oblikovali  tri šeste. Ravnateljica poudari, da je zaradi 

oblikovanja oddelkov zelo pomembno, da starši pravočasno sporočijo, če bodo otroci zaradi 

selitve zapustili šolo. 

Bodoči 4. razred se bo zaradi premajhnega števila otrok združil iz treh na dva oddelka. 

V naslednjem šolskem letu se bo izvajalo 57 obveznih izbirnih predmetov. V prvem razredu 

ostaja neobvezni izbirni predmet angleščina. V četrtem bosta na voljo neobvezna izbirna 

predmeta nemščina in tehnika, v petem razredu nemščina in glasba, ter v šestem razredu 

nemščina in likovna umetnost. 

V sedmem, osmem in devetem razredu se neobvezni izbirni predmet hrvaščina, zaradi 

premajhnega števila prijav, ne bo izvajal. 



Za naslednje leto ni bilo potrebno oddajati prijav za podaljšano bivanje, ker bo ministrstvo 

avtomatsko samo dodelilo število ur, ki določeni šoli pripada. 

Jutranje varstvo bo za prvošolce še naprej brezplačno, drugi in tretji razred pa bo plačljivo. Letos 

se je za jutranje varstvo plačeval pavšalni znesek 5 evrov na mesec. 

V osmem in devetem razredu ostaja učna diferenciacija pri matematiki, slovenščini in angleščini. 

Potrditev za nadstandardne  programe še ni bila mogoča, ker šola še nima potrjenih.  Težava je 

pri programih, ki bi jih želeli izvesti pred prvo sejo sveta staršev, pa jih ne bi mogli, ker ne bi bili 

potrjeni.  

SKLEP 6: Za potrditev nadstandardnih programov, ki bodo potekali na začetku leta, bo 

izvedena dopisna seja med počitnicami.  

 
Ad 5) Vodstvo šole je predstavilo delovanje otroškega parlamenta v šolskem letu 2015/16. 
 
Poročilo je priloženo zapisniku. 
 
 
Ad 6) Poročilo o delovanju ZASSS je podala Nataša Gerič.  
Ker njeni otroci zapuščajo šolo, bi bilo potrebno izbrati novega predstavnika v Aktivu svetov 
staršev domžalsko-kamniške regije. 

SKLEP 7: Za novega predstavnika v Aktivu svetov staršev domžalsko-kamniške regije je 
bila soglasno izbrana Ingrid Žajdela, ki je izbiro tudi potrdila. 

 
RAZNO: 
 
Ravnateljica prosi, da se starše ponovno spodbudi k sodelovanju pri prireditvi Adijo šola, ki bo 
potekala 22. 6.  
 

PREDLOG - Da se povabi tudi otroke k sodelovanju in izvajanju delavnic, vendar mora pri otrocih 

biti prisoten tudi eden od odraslih. Otroci iz višjih razredov so spodobni sodelovati pri večini 

delavnic in bi tudi z veseljem sodelovali. 

SKLEP 8: O predlogu se razmisli za izvedbo prireditve naslednje leto, za letos ni dovolj 

časa.  

PREDSTAVITEV ANKETE o odnosu učitelj-starši 

Oddanih je bilo 66 anket, povprečna ocena odnosa je bila 3,2, najslabša ocena pa 2,8. 

OBNOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA je v zaključni fazi. Občina je bila obveščena, da bo igrišče za 

zunanje uporabnike zaprto. 10.000€ je prispeval šolski sklad. Občina ni odobrila dodatnih 

sredstev za obnovo igrišča.  

 



 

PREDSTAVITEV ANKETE O PREHRANI 

Anketa bo objavljena na spletu - brez cenzure 

Prošnja staršev, če bi bilo možno, da v postnem času ob petkih ni mesne prehrane – ne le kosila, 

tudi malice. 

DOGOVOR – Če se ga. Lesar pravočasno obvesti kdaj bo postni čas, bo prošnjo upoštevala. 

 

GOVORILNE URE  

Na predmetni stopnji prihaja do težave, ker imajo prednost starši matičnega razreda, zato pri 

določenih učiteljih ne pridejo vsi starši na vrsto in so čakalne vrste zelo dolge.  

PREDLOG – Da bi starši imeli pri matičnih učiteljih govorilne ure pol ure prej, kasneje bi starši 

hodili k učiteljem po vrstnem redu in ne bi bilo več prednosti. 

 

 ZAHVALA PREDSEDNICI NATAŠI GERIČ, KI SE POSLAVLJA ZA KOREKTNO IN DOBRO 

OPRAVLJENO DELO.  

 

Seja je bila zaključena ob 20:50. 
 
 
Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji sveta 
staršev.  
 
 
 
Domžale, dne 6. 6. 2016 
 
Zapisala: Tjaša Medvešek, l.r. Predsednica: Nataša Gerič, l.r. 


