
Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 

SVET STARŠEV 

Zapisnik 4. seje (3. redne) Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2016/2017 

Seja Sveta staršev je bila v torek, 23.5.2017 ob 18.00 uri. 

Navzoči: podpisna lista prisotnosti priložena zapisniku (Priloga 1) 

Drugi navzoči: ravnateljica Petra Korošec, pomočnica ravnateljice Karlina Strehar, psihologinja 
Nataša Fabjančič, šolska pedagoginja Maša Mlinarič in vodja prehrane Jelka Lesar, knjižničarka 
Štefka Zore (do 4 točke).  

Dnevni red: 
1) Pregled in potrditev zapisnikov prejšnjih sej
2) Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej
3) Soglasje Sveta staršev k spisku in skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za posamezne

razrede za šolsko leto 2017/18
4) Potrditev nadstandardnih programov v septembru 2017 (Letna šola v naravi)
5) Priprave na šolsko leto 2017/18 (oddelki, predmetnik, novosti)
6) Seznanitev z delom Otroškega parlamenta
7) Poročilo UO Šolskega sklada
8) Razno (letna šola v naravi, anketa o prehrani, predlogi in pobude staršev….)

Seja se je pričela ob 18:00 uri z vsemi zgoraj navedenimi udeleženci. 

Za zapisnikarja je bil izbran Miha Sok, ki je izbiro tudi potrdil. 

Ugotovljena je sklepčnost. 

Predsednik je predlagal dodatno točko (4.) dnevnega reda, Potrditev nadstandardnih 
programov v septembru 2017 (letna šola v naravi).   
Vsi prisotni so sprejeli dopolnjeni dnevni red seje. 

Ad 1) Soglasno je sprejet zapisnik 3. seje Sveta staršev (2. redne). 

Ad 2) Soglasna potrditev realizacije oz. izvajanja naslednjih sklepov s prejšnjih sej: 
a) Sklep 16/17 -1.3 s 1. seje, »Šola naj za prevozno sredstvo v bližnje kraje (Ljubljano in

Kamnik) prednostno uporablja železniški prevoz.«. Ugotovljeno je bilo, da se to v 
praksi izvaja, če je le mogoče. Večkrat pa to ni izvedljivo, saj vozni red vlaka ne 
omogoča pravočasnega prihoda na določen kraj, kjer je šola vezana na program, ki 
jim ga pripravijo (primer ekskurzija 3. razred). 



b) SKLEP 16/17-3.1 s 3. seje »Šola naj zagotovi, da bodo učenci s pisnim opravičilom kljub
zamudi lahko vstopili v šolo in se udeležili dejavnosti oz. pouka. Šola naj vse starše
obvesti o tem načinu vstopa v šolo«. Ugotovljeno je bilo, da se sedaj to izvaja in da se
učencem omogoči vstop v šolo in udeležbo pri dejavnostih oz. pouku.

c) SKLEP 16/17-3.2 s 3. seje, »Svet staršev naj ima seje v istem šolskem letu na različne
dneve v tednu razen ob petkih«. Sklep je v celoti realiziran, kar dokazuje 3. redna seja,
ki je v torek.

Ad 3)  Svet staršev je obravnaval spisek in skupne nabavne cene delovnih zvezkov za 
posamezne razrede za šolsko leto 2017/18 (Priloga 2). 

Pri obravnavi te teme je ravnateljica predstavila novost in sicer, da bo učna gradiva 
(učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki), ki so potrebna za izvedbo pouka v prvem 
razredu, šola nakupila preko učbeniškega sklada, v okviru sredstev, ki jih bodo dobili iz 
MIZŠ (30€/učenca 1. razreda). Lastnik učnih gradiv je šola, učenci si gradiva izposodijo, 
zato ne gre za darilo in ne obremenjuje staršev z davčno zakonodajo. 

Izpostavljena je bila tudi problematika zelo težkih torb učencev nižjih razredov, zaradi 
velikega števila učbenikov in zvezkov, ki jih potrebujejo za pouk. Ena izmed predstavnic 
staršev je izpostavila, da k teži pripomore tudi neprimerna torba (torbe s koleščki in 
ostalimi dodatki, ki so še težje). 

SKLEP 16/17-4.1: 
Svet staršev daje soglasje k spisku in skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za 
posamezne razrede za šolsko leto 2017/18. 

Ad 4) Na pobudo Sveta staršev na prejšnji seji je ravnateljica s strokovnim kadrom opravila 
razgovor glede uvedbe letne šole v naravi v jesenskem terminu. Pregledali so vse 
prednosti in pomanjkljivosti ter ugotovili, da je premik letne šole v naravi s 
spomladanskega termina na jesenski termin možen in ne ovira kvalitetne izvedbe šole v 
naravi. 
Prišlo pa je do težav pri financiranju s strani MIZŠ, ki je pri razpolaganju s financami 
vezano na koledarsko leto in ne na šolsko. V tem primeru bi zdajšnja generacija 4. 
razreda izpadla s sistema financiranja, saj bo šola v letu 2017 že dobila denar za letošnje 
5. razrede.

Ker je generacija zdajšnjih 4. razredov manjša, jesenski termin pa nekoliko cenejši, ter s 
pomočjo šolskega sklada bodo lahko šolo v naravi kljub temu zagotovili brez dodatnega 
stroška staršev.  

SKLEP 16/17-4.2: 
Svet staršev daje soglasje k predlogu za izvedbo letne šole v naravi za učence 5. 
razredov septembra 2017, v okviru nadstandardnih programov.  

Ad 5) Ravnateljica je predstavila priprave na šolsko leto 2017/18 in spremembe, ki se 
načrtujejo. Glavne spremembe so: 
- Uvedba nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) za 3 razrede pri predmetih 

slovenščina in matematika. 



- V šolskem letu 2017/18 se začne izvajati prvi tuji jezik angleščina kot obvezni 
predmet za vse učence 3. razreda. To pomeni, da poteka poučevanje angleščine kot 
obvezni predmet od 2. do 9. razreda, v prvem razredu pa kot izbirni predmet. 

- Program neobveznih predmetov: 
o 1. razred – tuj jezik angleščina;
o 4. razred – tuj jezik nemščina (Arh) in tehnika (Seničar in Paradiž);
o 5. razred – tuj jezik nemščina (Arh) in umetnost – glasba (se ne bo izvajala,

ker ni bilo dovolj prijav) 
o 6. razred – tuj jezik nemščina (Arh) in umetnost - likovna (Repič);
o 7. – 9. razred – ni neobveznega predmeta (predlog je bil tuj jezik hrvaščina,

vendar je bilo premalo prijav). 

- Sistemizacija delovnih mest za šolsko leto 2017/18 še ni dokončna, saj šola še nima 
informacije o dodeljenemu številu ur OPB, hkrati pa pri razporejanju učiteljev na 
delovna mesta oz. oddelke na razredni stopnji upoštevajo trenutno situacijo 
(bolniške, porodniške, delne zaposlitve …). Prvo »sliko« razporeda za naslednje 
šolsko leto ravnateljica postavlja v mesecu maju, vendar dokončna odločitev pride 
tekom naslednjih mesecev. Razporeditev učiteljev v zadnjih letih otežuje tudi 
dodajanje novih rednih oz. izrednih predmetov v predmetnik, za kar nekateri učitelji 
strokovno niso usposobljeni.  

- Pojavlja se problem poučevanja tujega jezika angleščine na razredni stopnji, saj 
zaenkrat šola nima primernega kadra, je pa v teku razpis za to delovno mesto. 

- V šolskem koledarju za leto 2017/18 je ena delovna sobota in sicer 7.4.2018. 
- Šolsko leto se začne na petek 1.9.2017, zaradi premajhnega skupnega števila šolskih 

dni.  2. odstavek 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju namreč pravi, da pouk v 
šolskem letu za učence od 1. do 8. razreda traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, 
vendar ne manj kot skupno 189 dni, za učence 9. razreda pa največ 35 tednov po pet 
dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 174 dni. 

Ad 6) Pomočnica ravnateljice ga. Karlina Strehar je kot mentorica Otroškega parlamenta 
predstavila delovanje otroškega parlamenta. Glavne aktivnosti so: 
- Vsako leto so volitve predsednika Otroškega parlamenta (volijo učenci šole in 

učitelji). 
- Najbolj aktivni so v tednu otroka. 
- Člani Otroškega parlamenta so lahko kandidirali za »mini župana«. V letošnjem letu, 

je najboljši program za »mini župana« napisal učenec predstavnik OŠ Venclja Perka 
in bil tako en dan »mini župan« Domžal. 

- Organizirali so vikend tabor »socialnih veščin«. Na taboru so tudi izdelali načrt dela 
Otroškega parlamenta v letošnjem šolskem letu na osnovi predlogov otrok, 
nacionalne teme in aktualnih dogodkov. 

- Decembra je bil organiziran šolski Otroški parlament, v marcu pa smo bili 
organizatorji regijskega otroškega parlamenta. 

- Podali so sporočila učencev predstavnikov Otroškega šolskega parlamenta staršem, 
učiteljem in sošolcem z zasedanja regijskega parlamenta (objavljena so na šolski 
spletni strani: http://www.os-vperka.si/novica/922/sporocila-ucencev/). 

- Do konca šolskega leta jih čaka še nacionalni Otroški parlament in evalvacija dela 
Otroškega parlamenta v letošnjem šolskem letu. 

Ad 7) Predstavnika sta poročala, da je od prejšnje seje Sveta staršev UO Šolskega sklada 
obravnaval nekaj vlog za subvencijo in predlogov za porabo sredstev. 

http://www.os-vperka.si/novica/922/sporocila-ucencev/


Eno sejo in sestanek z ravnateljico je imel UO Šolskega sklada v zvezi s prošnjo šole za 
pomoč pri sofinanciranju letne šole v naravi ob prestavljenem terminu v šolskem letu 
2017/18. Po krajšem usklajevanju, je bilo dogovorjeno, da bo za omenjeno letno šolo v 
naravi Šolski sklad kril znesek do maksimalno 1.160,00€. Gre za sredstva namenjena 
pomoči socialno ogroženim otrokom, ki jih sicer za šolo v naravi nakaže ministrstvo. 
 
UO Šolskega sklada je potrdil soudeležbo pri nabavi dodatnih kompletov Lego 
Mindstorms (robotika) v višini 2.000,00€ (skupna vrednost nakupa je 4.460,00€, razliko 
pokrije šola). Tako bo Robotika prihodnje leto postala izbirni predmet v 8. razredih. Na 
seji so predstavnik oddelkov izrazili željo, da bi Robotika ne samo še v naprej ostala tudi 
interesna dejavnost, temveč, da se udejstvovanje omogoči čim večjemu krogu učencev. 
Šola za enkrat nima ustreznega kadra, da bi to dejavnost vodil v večjem obsegu. V kolikor 
starši poznajo primeren kader, bo šola vesela vsakega prejetega predloga.  
 
Šolski sklad je prejel predlog, da bi zbirali sredstva tudi na drugačen način kot samo 
preko prostovoljnih prispevkov in organiziranih dogodkov. Na primer, da bi prodajali 
različne izdelke z logotipom šole (obeske za ključe, majice…). Potrebovali bi donatorje, ki 
bi pomagali priskrbeti omenjene izdelke. Predsednici UO Šolskega sklada se naroči, naj 
pripravi dotični dopis za starše. 
 
Končno poročilo o delovanju Šolskega sklada za šolsko leto 2016/17 bo predstavljeno na 
prvi jesenski seji Sveta staršev. 

 
Ad 8) Razno: 

1. Odziv na anketo o prehrani je bil slab. Od vseh staršev se jih je na anketo odzvalo 
54. Ocenjujemo, da je bil za slabši odziv vzrok ponesrečena komunikacija glede 
ankete s strani razrednikov na roditeljskih sestankih (rezultati ankete so 
objavljeni na šolski spletni strani: http://www.os-vperka.si/prehrana/anketa/). 

 
 

2. Ravnateljico se prosi, naj poizkusi predlagati okvirne termine sej Sveta staršev v 
vsakem šolskem letu  že na prvi seji. 

 
 

3. Pobude in vprašanja staršev. 
Vprašanja staršev je tokrat preko predstavnikov oddelkov predsednik zbral 
teden pred sejo in jih posredoval ravnateljici. Ravnateljica je podala pisne 
odgovore, ki so bili posredovano predstavnikom oddelkov dva dni pred sejo. 
Vprašanja skupaj z odgovori so v prilogi (Priloga 3). V zvezi s tem je bil na 
pobudo predsednika soglasno sprejet sledeči sklep: 

 
SKLEP 16/17-4.3: 
 Predstavniki oddelkov pošljejo vprašanja predsedniku sveta staršev, ki jih zbere, 

ter tista, ki so namenjena vodstvu šole, posreduje ravnateljici. Odgovore na 
vprašanja, ki se tičejo posameznikov in učiteljev, naj starši najprej skušajo rešiti z 
učitelji, nato svetovalno službo, zadnja stopnja pa sta vodstvo in svet staršev. 
Ravnateljica poda pisne odgovore na zastavljena vprašanja predsedniku sveta 
staršev. Predstavniki oddelkov prejmejo odgovore šole pred datumom seje. 
Določena vprašanja, kjer predstavniki oddelkov menijo, da odgovor ni zadovoljiv 
oz. zahteva skupno obravnavo, se obravnava dodatno še na Svetu staršev. 

 
4. Ravnateljica je predstavila, da je Javna agencija RS za varnost prometa pripravila 

nove Smernice za šolske poti. Na podlagi tega dokumenta je šola pripravila Načrt 

http://www.os-vperka.si/prehrana/anketa/


šolskih poti, ki je dostopen na spletni strani šole http://os-
vperka.si/upload/files/NACRT%20SOLSKIH%20POTI%20OS%20VP.pdf . 
Občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (občinski inšpektor g. 
Kozinc, g. Križanič) v sodelovanju s predstavniki šol po celotni domžalski občini 
preverjajo potrebo po avtobusnih prevozih. 
Takšen pregled so 22. 5. 20017 opravili tudi na naši šoli v sodelovanju s 
profesorico Andrejo Gorjup. 
Ugotovitve: 
- Ukinitev prevoza Depala vas – OŠ Venclja Perka. 
- Ostane prevoz s področja Depale vasi ob Pšati, kjer so 3 oz. 4 bloki (nevarna pot, 
omejitev 90km/h). 
- Doda se prevoz iz Trzinske ulice. 
-Po vaški poti iz Depale vasi do Petrola, ob magistralki, bodo postavljene posebne 
označbe – šolska pot, ki bodo namenjene pešcem in kolesarjem. 
-Po Depali vasi se uredi pešpot, kjer ni pločnika (Svet za preventivo v prometu - 
oddelek za komunalo). 

5. Ga. Ingrid Žajdela iz osebnih razlogov odstopa kot predstavnica Sveta staršev OŠ
Venclja Perka v Aktivu Svetov staršev domžalsko-kamniške regije. Na poziv
predsednika se je za predstavnika v aktivu javil g. Andrej Todorovič.

SKLEP 16/17-4.4: 
Svet staršev potrjuje novega kot novega predstavnika OŠ Venclja Perka v Aktivu 
Svetov staršev domžalsko-kamniške regije g. Andreja Todoroviča. 

6. Aleš Božnik na kratko predstavi delovanje Zveze aktivov svetov staršev Slovenije.
Pove, da so zveza in posamezni aktivi zelo dejavni pri spremljanju zakonodaje in
drugih aktualnih tematik ter redno podajajo mnenja, pripombe ter izjave za
javnost. Aktiv je tudi pravi naslov za pomoč, pri vprašanjih, ki jih posamezen svet
staršev ne zna rešiti. Ko bodo pripravljene naslednje novičke ZASSS, jih bo
predstavnik razposlal vsem predstavnikom oddelkov.

7. Ravnateljica pove, da je med šolo in eAsistentom prišlo do nesporazuma, saj so
kljub nasprotovanju šole (argumenti nasprotovanja so bili predstavljeni na eni
izmed prejšnjih sej) staršem omogočili brezplačen priklop na paket Plus, kjer
imajo dostop do eRedovalnice. Do uvedbe osnovnega paketa je prišlo, ker šola
namerava v prihodnosti preiti na prijavo in odjavo prehrane preko eAsistenta.
Paket Plus pa bo po pretečenem akcijskem obdobju postal za starše plačljiv, zato
je starše treba opozoriti na to.

Seja je bila zaključena ob 20:26 uri. 

Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta 
staršev.  

Domžale, dne 01.06. 2017 

Zapisal: Miha Sok, l.r. Predsednik: Aleš Božnik, l.r. 

Priloga 1 – Podpisna lista prisotnosti 
Priloga 2 – Cene delovnih zvezkov in gradiv 
Priloga 3 – Vprašanja staršev in odgovori 

http://os-vperka.si/upload/files/NACRT%20SOLSKIH%20POTI%20OS%20VP.pdf
http://os-vperka.si/upload/files/NACRT%20SOLSKIH%20POTI%20OS%20VP.pdf


Priloga 1. 



Priloga 2. 

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA DOMŽALE 

DELOVNI ZVEZKI IN DODATNA GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 
(BREZ IZBIRNIH PREDMETOV) 

1. RAZRED 24,80 € 
• Manfreda Kolar, Urbančič Jelovšek: PRVA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za

matematiko v 1. razredu, 1. in 2. del, MKZ (2 x11,40 €)
• material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (2,00 €)

2. RAZRED 32,75 € 
• Manfreda Kolar, Urbančič Jelovšek: DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za

matematiko v 2. razredu, 1. in 2. del, MKZ (2 x 11,40 €)
• RAČUNANJE JE IGRA 2, (2 zvezka), Antus (7,95 €)
• material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (2,00 €)

3. RAZRED 32,75 € 
• Manfreda Kolar, Urbančič Jelovšek: TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za

matematiko v 3. razredu, 1. in 2. del, MKZ (2 x 11,40 €)
• RAČUNANJE JE IGRA 3, Antus (7,95€)
• material (glina, preja, …) – plačilo po položnici (2,00 €)

4. RAZRED 53,90 € 
• Mladen Kopasić, Majda Jurkovič: Radovednih pet 4, samostojni delovni zvezek za matematiko

v 4. razredu osnovne šole, Rokus Klett  (19,00 €)
• Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin: Radovednih pet 4, samostojni delovni zvezek za

naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole, Rokus Klett  (9,00 €)
• N. Lauder, P. Shipton, S. Torres YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek  za pouk angleščine kot

prvega tujega jezika v 4. razredu osnovne šole, OUP, MKT (14,90 €) NOVO
• Gradiva za NIT, IZOTECH (11,00 €) 

5. RAZRED 52,90 € 
• Mladen Kopasić, Majda Jurkovič: Radovednih pet 5, samostojni delovni zvezek za matematiko

v 5. razredu osnovne šole, Rokus Klett  (17,00 €)
• Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin: Radovednih pet 4, samostojni delovni zvezek za

naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole, Rokus Klett  (10,00 €)
• Maidment, Roberts: HAPPY STREET 2 New edition, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu,

devetletne OŠ, OUP, MKT (14,90 €)
• Gradiva za NIT, IZOTECH (11,00 €) 



6. RAZRED 55,35 € 
• Berk, Draksler, Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, delovni zvezek., ROKUS KLETT (15,10 €)
• Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino v   6.

razredu OŠ, ROKUS KLETT (17,35 €)
• Goodey, Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, delovni zvezek, ROKUS KLETT  (14,90 €) NOVO
• Materiala za LUM (plačilo po položnici)   (5,00 €)
• Material za TIT (plačilo po položnici)  (5,00 €)

7. RAZRED 82,21 € (z atlasom)   47,25 € (brez atlasa) 
• Brinovec et al.: ATLAS SVETA ZA OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO ( MKZ) (priporočeno) (34,96 €)
• Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7.

razredu OŠ, ROKUS KLETT (17,35 €)
• Goodey, Goodey:MESSAGES 2,NEW EDITION, delovni zvezek, ROKUS KLETT (14,90 €)

NOVO
• Delovni listi za MAT  (5,00 €)
• Materiala za LUM (plačilo po položnici)   (5,00 €)
• Material za TIT (plačilo po položnici)  (5,00 €)

8. RAZRED 75,65 € 
• Gabrič et al.: KEMIJA DANES 1, delovni zvezek, DZS   (14,50 €)
• MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek, MODRIJAN (13,90 €)
• Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8.

razredu OŠ, ROKUS KLETT  (17,35 €)
• Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION,  delovni zvezek, ROKUS KLETT (14,90 €) NOVO
• Delovni listi za MAT  (5,00 €)
• Material za LUM (plačilo po položnici)   (5,00 €)
• Material za TIT (plačilo po položnici)  (5,00 €)

9. RAZRED 65,65 € 
• Glažar, Gabrič, Graunar.: KEMIJA DANES 2, delovni zvezek, DZS (14,50 €)
• MOJA PRVA FIZIKA 2, delovni zvezek, MODRIJAN (13,90 €)
• Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino, ROKUS

KLETT (17,35 €)
• Goodey: MESSAGES 4, NEW EDITION,  delovni zvezek, ROKUS KLETT (14,90 €) NOVO
• Materiala za LUM (plačilo po položnici)   (5,00 €)

IZBIRNI PREDMETI: 

• Neobvezni izbirni predmet TEHNIKA: material (plačilo po položnici) 5,00 € 



• Neobvezni izbirni predmet UMETNOST – LIKOVNA UMETNOST  material (plačilo po položnici)
5,00 €

• OBDELAVA GRADIV – LES material (plačilo po položnici) 5,00 € 

• LIKOVNO SNOVANJE  material (plačilo po položnici) 5,00 € 

• NEMŠČINA 1
Motta: MAXIMAL 1, delovni zvezek, ROKUS KLETT

• NEMŠČINA 2
Motta: WIR 2 delovni zvezek, ROKUS KLETT 14,00 € 

• FRANCOŠČINA 3
Himber: ADOSPHERE 2, delovni zvezek, HACHETTE, DZS 13,50 € 

• ŠPANŠČINA 3
Buesco: CLUB PRISMA A2, delovni zvezek , EDINUMEN, MKT 18,00 € 



Priloga 3. 

PISNA VPRAŠANJA PREJETA S STRANI PREDSTAVNIKOV ODDELKOV PRED 4. SEJO SVETA STARŠEV 
2016/2017 IN ODGOVORI ŠOLE 

1) Petra Kraševec 5.a
Moti me dejstvo, da sem se sama že dvakrat kot obiskovalka šole nemoteno sprehodila v notranjost 
šole in me na vhodnih vratih nihče ni ustavil. Nazadnje se je to zgodilo v tednu pred zimskimi 
počitnicami ob 10:16 (po šolski uri v 1. nadstropju) - se pravi v notranjost šole lahko vstopijo vsi... 
takoj po stopnicah je wc 1 .razreda in ne upam niti naprej razmišljat kaj se lahko zgodi, če se tja 
nekdo skrije.... 
ODGOVOR: 
Glavna vhodna vrata v šolo pomenijo tudi evakuacijsko pot v primeru nesreče. Ker ta vrata niso 
opremljena s ključavnicami in mehanskimi zapirali po standardih SIST EN 179 in SIST EN 1125, v času 
pouka učencev, ne smejo biti zaklenjena. Vsako leto kandidiramo na razpisu za javna dela in do sedaj 
smo dobili zaposlitev ene osebe – vratar informator. Nekaterim sosednjim šolam to ni uspelo.  
Ta oseba, pa poleg informiranja in varovanja, opravlja tudi druge naloge, ki so zapisane v obsegu 
njegovih nalog – skrb za varno okolje šole, spremstva … 
Sredstev za sistemizacijo delovnega mesta vratarja ali varnostnika niso namenjena niti s strani 
Ministrstva, niti s strani Občine. 
Oba glavna vhoda in vhod za zaposlene so varovani s kamero. 

Pri energetski sanaciji šole je v planu tudi prenova obeh vhodov, pri čemer pričakujem, da bodo 
vgrajena vrata, ustrezala tako varnosti kot tudi pogojem varne evakuacije. 

2) Barbara H. Burnik 1.A
Zakaj starši in otroci nikoli ne rešujemo ankete o kvaliteti in načinu dela učiteljev? 

ODGOVOR: 
Vsak učitelj je odgovoren za kakovostno izvajanje pouka, zelo pomembno vlogo pri tem pa imam tudi 
jaz, kot ravnateljica. Spoštujem in zaupam vsakemu posamezniku, vendar kljub temu redno 
spremljam njegovo delo. 
Torej v šoli strokovno kontrolo kakovosti izvaja ravnatelj - na ravni šole ter šolska inšpekcija - na ravni 
države. Proces zagotavljanja kakovosti vključuje izpostavljanje in opredelitev majhnih segmentov, na 
katerih se kakovost preverja, ocenjuje in spremlja. 
Opredelitev kakovostnega dela predvsem temelji na ugotavljanju kakovosti določene storitve. V šoli 
pa ni mogoče enoznačno definirati »storitve« oziroma določiti področja za ugotavljanje kakovosti. 
Zadovoljstvo otrok in staršev je čustvena reakcija na izkušnje v zvezi z njihovimi pričakovanji. 
Zato večina osnovnošolskih ravnateljev meni, da je težko opredeliti realne in izmerljive cilje 
izboljšanja s strani uporabnikov in se za ankete o kvaliteti dela ne odločamo. 
Starši, pa tudi učenci, imate možnost posredovanja pohval in graj na govorilnih urah pri učiteljih in 
tudi pri vodstvu šole. Odprta je tudi možnost ugovora na ocene, kjer strokovna komisija presodi o 
dani oceni.  
Vsekakor pa podpiram tako formalno kot tudi neformalno sodelovanje staršev, učencev in učiteljev. 

3) Barbara H. Burnik 1.A
Starši so omenili, da so zjutraj ob dostavi prvošolčkov, parkirna mesta zasedena s strani uslužbencev 
banke.  

ODGOVOR: 
Parkirišča izven šolske ograje so javne površine, na katere šola nima vpliva. 



 
 
4) Saša Križman 6.a 
Spoštovani! V mesecu maju smo dobili možnost uporabe celotnega področja eAsistent za določeno 
obdobje. Ker sama delam v vrtcu, vem, kaj to prinaša učiteljem in tudi sama sem odločno proti, saj 
sem mnenja, da je temelj dobrega odnosa, otrok-odrasli, zaupanje. A sem ga vseeno preizkusila. 
Zakaj? Ker imam doma otroka s posebnimi potrebami (4.r), ki je občasno raztresen, pozabljiv,... 
Ponuja nam vpogled v celoten šolski sistem (naloge, urnik, ocene, sporočila,...), enkratno, bi lahko 
rekla... Zanima me, ali bo z novim šolskim letom sistem deloval brezhibno? Bodo vsi učitelji "morali" 
uporabljati eA in nam posredovati podatke? Poudarjam, sem proti takšnemu načinu in sem vedno 
podprla šolo, ki je zagovarjala "star" način. A za starše opp je zadeva odlična. Ker nudi 100%podporo 
tistim, ki jo najbolj potrebujemo.  
 
ODGOVOR: 
Kot ste bili obveščeni na zadnjem roditeljskem sestanku bomo prešli na prijavo/odjavo prehrane 
preko Easistenta. Ob prehodu v ta program je prišlo do nesporazuma med šolo in eAsistentom, saj so 
nam zagotavljali, da vklop tega programa ne bo vplival na možnosti vpogleda v eRedovalnice. 
Učiteljski zbor namreč meni, da je pristnejši in koristnejši neposredni stik med učiteljem, učencem in 
starši, pomembno je, da otrok čuti, da mu zaupate , s tem pa prevzamejo tudi del odgovornosti za 
svoja dejanja. 
Za brezplačni vklop paketa Plus se je odločilo nekaj staršev in nekaterim takšen način sodelovanja s 
starši odgovarja. 
Trenutno se še dogovarjamo z eAsistentom o oblikah nadaljnjega sodelovanja, predvidevam pa, da 
eAsistent ne bo več nudil brezplačne uporabe paketa Plus. 
 
5) Manja Moder 3.A 
Ali bo v času poletnih počitnic na OS Venclja Perka morda organizirano kakšno varstvo? 
Zavedamo se obnove sole, vendar je bilo vprašanje vseeno postavljeno in ga posredujem. 
 
ODGOVOR: 
V času poletnih počitnic je varstvo organizirano s strani ZPM in je bilo do sedaj izvajano na OŠ Rodica 
za vse Domžalske učence. Občina pripravlja zgibanko na to temo. Na naši šoli v tem poletju zagotovo 
ne bo organiziranega varstva, ker načrtujemo tudi večja dela znotraj šole. 
 
 
6) Manja Moder 3.A 
 Ali se velja "lanski dogovor", da se razredniki na razredni stopnji vsako leto zamenjajo? 
 
ODGOVOR: 
Sistemizacija delovnih mest nikakor ne more biti dogovor, saj je odvisna od več dejavnikov. Pri 
razporejanju učiteljev na delovna mesta oz. oddelke na razredni stopnji upoštevam trenutno situacijo 
(bolniške, porodniške, delne zaposlitve …), zato ne morem obljubiti nobene stalnice v tem pogledu. 
Vedno več je tudi učencev z različnimi potrebami (primanjkljaji, bolezni , specifike), kar tudi vpliva na 
določitev določene osebe v ta oddelek. Učitelji se tekom službovanja izobražuje na določenih 
področjih – specifikah in v primeru, da se v določenem oddelku pojavi učenec s takim primanjkljajem, 
v ta oddelek razporedim učitelja, ki ima znanja in izkušnje s tega področja. 
Prvo »sliko« razporeda za naslednje šolsko leto postavljam v mesecu maju, vendar dokončna 
odločitev pride tekom naslednjih mesecev.  
Razporeditev učiteljev v zadnjih letih otežuje tudi dodajanje novih rednih oz. izrednih predmetov v 
predmetnik, za kar nekateri učitelji strokovno niso usposobljeni.  
Prav zaradi tega prihaja do vključevanja več učiteljev v pouk na razredni stopnji. 
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