Svet staršev
Osnovna šola Venclja Perka
Ljubljanska 58a
1230 Domžale
Zapisnik 1. IZREDNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ VENCLJA PERKA (2. zaporedne)
v šolskem letu 2017/18
Seja Sveta staršev je bila v sredo, 29. novembra 2017, ob 18.30 v učilnici 104/I. Sejo je
sklical predsednik Sveta staršev Aleš Božnik.

Vabljeni: predstavniki staršev vseh oddelkov

Prisotni: podpisna lista prisotnosti priložena zapisniku (priloga 1)

Predlagani dnevni red:

1. Izvolitev novega predstavnika staršev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Venclja Perka
2. Imenovanje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Venclja Perka

Za zapisnikarico je bila soglasno izbrana Patricija Verbole.

Predsednik je uvodoma ugotovil sklepčnost Sveta staršev , prisotnih je bilo 22 od 26 staršev, in
pojasnil razloga za sklic izredne seje. Kot prvo je Ingrid Žajdela podala odstopno izjavo kot

predstavnica staršev v Upravnem odboru Šolskega sklad OŠ Venclja Perka (priloga 2), zato je
potrebno izvoliti novega predstavnika staršev v ta organ. Kot drugo je predsednica Sveta šole OŠ

Venclja Perka Tjaša Kampos obvestila gospoda Božnika, da je bila s strani ravnateljice OŠ Venclja

Perka Petre Korošec opozorjena, da na 1. seji Sveta staršev predstavniki šole v UO Šolskega
sklada niso bili predlagani v skladu z zakonodajo. Sklicana je bil seja Sveta šole 23. 11. 2017, na

kateri je bil sprejet sklep o predlaganih predstavnikih šole v UO Šolskega sklada (priloga3).

Nadalje je predsednik podal informacije glede postopka volitev oz. glasovanja in predlagal
širitev dnevnega reda, in sicer:

Razširjeni dnevi red:

1. Obravnava predloga o spremembi 1. točke prvotno predlaganega dnevnega reda

2. Izvolitev vseh predstavnikov oz. nadomestnega predstavnika staršev v UO Šolskega
sklada

3. Imenovanje UO Šolskega sklada
4. Razno

SKLEP 2/1: Svet staršev je soglasno sprejel predlagano širitev dnevnega reda seje.
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K točki 1 - Obravnava predloga o spremembi 1. točke prvotno predlaganega dnevnega
reda seje: Predsednik je povzel predlog Patricije Verbole, predstavnice staršev v Svetu šole,
podan v odgovoru na vabilo na predmetno sejo, in sicer, da se 1. točka predlaganega dnevnega

reda spremeni, tako da se izvedejo volitve vseh štirih predstavnikov staršev in ne le enega.
Gospa Verbole je poudarila, da to predlaga zaradi dosedanjih zapletov pri volitvah oziroma
imenovanjih ter v izogib morebitnim nadaljnjim zapletom in spodbijanju legitimnosti

imenovanega UO Šolskega sklada, o čemer je bilo govora tudi na zadnji seji Sveta šole.

Predsednik je obrazložil, čemu sam nasprotuje temu predlogu. Bil je mnenja, da so bili štirje
predstavniki na prejšnji seji izvoljeni povsem legitimno, zgolj z manjšim postopkovnim

spodrsljajem, saj na seji še ni bilo podpisane izjave enega od kandidatov. Citiral je tudi stališče

predsednice Sveta šole, da je Svet staršev avtonomen pri izbiri svojih predstavnikov v organe

šole in da na to Svet šole ne more vplivati, kot ga je navedla v svojem dopisu z dne 28.11.2017.
Gospa Verbole je nato dodala, da je bilo na 1. seji Sveta staršev vsaj imenovanje Roberta Pečnika

izvedeno v nasprotju z veljavnim Poslovnikom Sveta staršev OŠ Venclja Perka, saj gospod Pečnik
ni vnaprej predložil podpisane izjave o strinjanju s kandidaturo v UO Šolskega sklada.

Predsednik je potrdil, da je bila podpisana izjava naknadno priložena k zapisniku omenjene seje,
pred sejo pa je imel samo ustno potrditev kandidature. Prisotni so nato razpravljali o smiselnosti

te določbe iz poslovnika, ali ne bi bila morda dovolj ustna privolitev vnaprej ali tekom seje in
predlagali spremembe poslovnika v tem delu.

Predsednik je nato pozval h glasovanju o javnosti oz. tajnosti glasovanja o tem, ali se izvede

volitve štirih ali le enega nadomestnega predstavnika staršev v UO Šolskega sklada. Prisotni so

soglasno sprejeli

SKLEP 2/2: Svet staršev bo o predlogu, da se spremeni 1. točka prvotno predlaganega
dnevnega reda, tako da se voli vse štiri predstavnike staršev v Upravni odbor Šolskega
sklada OŠ Venclja Perka in ne le enega, glasoval javno.

Prisotni so z 20 glasovi ZA, 1 glasom PROTI in z 1 VZDRŽANIM glasom sprejeli

SKLEP 2/3: Pod 2. točko dnevnega reda bo Svet staršev izvolil novega, za gospo
Žajdela nadomestnega, predstavnika staršev v UO Šolskega sklada OŠ Venclja Perka.

K točki 2 - Izvolitev novega predstavnika staršev v UO Šolskega sklada: Predsednik je nato

pozval h glasovanju o tajnosti oziroma javnosti volitev novega predstavnika staršev v UO
Šolskega sklada. Prisotni so soglasno sprejeli

SKLEP 2/4 : Postopek izvolitve nadomestnega predstavnika staršev v Upravnem
odboru Šolskega sklada OŠ Venclja Perka bo potekal javno.
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Nadalje je predsednik pozval k evidentiranju kandidatov. Gospa Verbole je predstavila dva
kandidata, Petra Seljaka in Magdaleno Mašo Aničič, in zaradi njune odsotni predložila njuni
podpisani izjavi o strinjanju s kandidaturo (priloga 4). Drugih kandidatov ni bilo. Predsednik je

dal kandidata na glasovanje po naključnem vrstnem redu, najprej za gospo Aničič, nato gospoda
Seljaka. Prisotni so s 3 glasovi ZA Magdaleno Mašo Aničič in 19 glasovi ZA Petra Seljaka sprejeli

SKLEP 2/5: Svet staršev je za novega predstavnika staršev v Upravnem odboru
Šolskega sklada OŠ Venclja Perka za obdobje 2017 – 2019 izvolil Petra Seljaka.

K točki 3 - Imenovanje UO Šolskega sklada: Predsednik je pozval k glasovanju o javnosti oz.

tajnosti imenovanja UO Šolskega sklada. Prisotni so soglasno sprejeli

SKLEP 2/6 Postopek imenovanja članov Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Venclja
Perka bo potekal javno.

Prisotni so z 21 glasovi ZA in z 1 glasom PROTI sprejeli

SKLEP 2/7: Svet staršev za obdobje 2017-2019 imenuje Upravni odbor Šolskega
sklada v sestavi: Mihaela Somrak, Andrej Todorovič, Robert Pečnik, Peter Seljak
(predstavniki staršev), Polona Seničar, Dada Strle, Bojana Vodnjov (predstavniki
šole).

K točki 4 – Razno:
1. Razpis za ravnatelja. Predsednik je prisotne seznanil, da bo v letošnjem šolskem letu

več sej Sveta staršev, saj bo v prihodnjem letu potekal razpis za delovno mesto ravnatelja

šole. Ob tem so prisotni razpravljali o načinu predstavitve kandidatov za delovno mesto

in soglasno sprejeli

SKLEP 2/8: Svet staršev podaja Svetu šole OŠ Venclja Perka predlog, da se
predstavitev kandidatov za delovno mesto ravnatelja šole izvede skupno za Svet
staršev in za Svet šole.

2. Vključevanje staršev v načrtovanje dela UO Šolskega sklada. Gospa Verbole je

predstavnike staršev v UO Šolskega sklada pozvala, da v načrtovanje dela oz. v pripravo

letnega programa aktivnosti UO Šolskega sklada intenzivneje vključijo ostale starše v
Svetu šole, le-ti pa starše (in otroke) v svojem oddelku, tako da se razširi nabor idej za

aktivnosti in za namene zbiranja sredstev. Dodala je, da so učenci sicer vključeni preko

SUŠ – Skupnosti učencev, otroškega parlamenta, da pa so verjetno med razredno in
predmetno stopnjo razlike v sodelovanju.

3

3.

Sodelovanje Sveta staršev pri nastajanju programov šole. Gospa Verbole je

predlagala tudi, da predstavniki staršev v okviru pristojnosti Sveta staršev aktivneje

sodelujejo pri nastajanju programov šole oz. pri izvajanju nalog, kot jim to omogoča

zakonodaja. Prisotni so razpravljali tudi o morebitni pripravi predloga sprememb

poslovnika oz. pravilnikov, predsednik pa je dodal, da je že v pripravi dokument s

priporočili oziroma opozorili v zvezi z delovanjem šolskih organov, ki bo v pomoč
vodstvu šole in prihodnjim Svetom staršev. Prisotni so soglasno sprejeli

SKLEP 2/9: Predsednik pozove člane Sveta staršev, da podajo morebitne predloge
sprememb Poslovnika Sveta staršev, tako da bi se morebitna sprememba
poslovnika lahko obravnavala na prihodnji (redni) seji.

Seja je bila zaključena ob 19.25
Domžale, 30. november 2017
Zapisala: Patricija Verbole, l.r.

predsednik Sveta staršev: Aleš Božnik, l.r.

Priloge:
-

-

-

podpisna lista prisotnosti

odstopna izjava

sklep Sveta šole

podpisani soglasji h kandidaturi
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