
Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 
 
SVET STARŠEV 
 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2018/19 

 
Redna seja Sveta staršev je bila v ponedeljek, 24. septembra 2018, ob 18. uri v učilnici 
104/1. 
 
Sejo je sklicala in uvodoma vodila ravnateljica šole Petra Korošec. V nadaljevanju je 
vodenje seje prevzel novoizvoljeni predsednik Sveta staršev Aleš Božnik. 
 
Na sejo so bili vabljeni: vsi predstavniki oddelkov, ter ravnateljica Petra Korošec, pomočnica 
ravnateljice Karlina Strehar, svetovalni delavki Nataša Fabjančič in Maša Mlinarič, predsednica 
UOŠS Bojana Vodnjov in organizatorka šolske prehrane Anja Novak. 
 
Podpisna lista prisotnosti je priložena arhiviranemu zapisniku (Priloga 1) 
 
Svet staršev je sklepčen: prisotnih 19 predstavnikov in 2 namestnika od skupno 26 
predstavnikov oddelkov 
 
Predlagani dnevni red: 

1) Konstituiranje Sveta staršev: 
− Izvolitev predsednika/predsednice Sveta staršev 
− Izvolitev namestnika Sveta staršev 
− Seznanitev s pristojnostmi Sveta staršev, vodenje zapisnikov 
2) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (z dne 29. 5. 2018) 
3) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 
4) Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 
5) Poročilo o delovanju Sveta staršev v preteklem šolskem letu (g. Božnik) 
6) Poročilo o delovanju šolskega sklada, letni plan dela (predstavnik UO šolskega sklada ) 
7) Soglasje Sveta staršev  k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2018/19 (vse 

kar starši financirajo) 
8) Vprašanja, pobude staršev  
9) Razno 

 
Zapisnikar za to sejo je Ana Ranđelović, predstavnica 1.b. 

 
Ad 1) Konstituiranje Sveta staršev: 

Ravnateljica je prisotne seznanila s 66. členom ZOFVI,  ki opredeljuje Svet staršev, 
njegovo sestavo in naloge. 

Ravnateljica predlaga, da so glasovanja na tokratni seji Sveta staršev javna, dokler Svet 
staršev ne odloči drugače. Vsi prisotni se s predlogom strinjajo. 
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Za predsednika Sveta staršev so prisotni predlagali dosedanjega predsednika sveta 
staršev Aleša Božnika, predstavnika 7.b. Za njegovo namestnico pa Danijelo Kokalj 
Švarc, predstavnico 4. b. Oba sta se s kandidaturama strinjala.  

SKLEP 1/1: Svet staršev je za svojega predsednika soglasno izvolil Aleša Božnika, 
za namestnico pa Danijelo Kokalj Švarc.   
V nadaljevanju je ravnateljica predala vodenje seje novoizvoljenem predsedniku Sveta 
staršev. 

Ob prevzemu vodenja seje predsednik opozori prisotne predstavnike razredov, da je 
Poslovnik Sveta staršev objavljen na spletni strani šole. Pove tudi, da po trenutni razlagi 
dotičnih zakonov, predpisov in pravilnikov, namestniki predstavnikov oddelkov nimajo 
glasovalne pravice, zato prosi, da glasujejo samo predstavniki. 

 

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (z dne 29. 5. 2018) 
Na zapisnik 3. redne seje 2017/18 ni bilo pripomb. 19 predstavnikov glasuje za potrditev 
zapisnika. 

SKLEP 1/2: Svet staršev soglasno potrdi zapisnik prejšnje seje.  
 

 
 

Ad 3) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 
Ravnateljica je podala  kratek povzetek najpomembnejših točk iz poročila o realizaciji 
letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19  (http://www.os-
vperka.si/upload/files/KON%C4%8CNO%20PORO%C4%8CILO%20O%20REALIZACIJI%20LDN%
202017-18.pdf  ).  

Poleti so bila izvedena dela na zahodnem delu stavbe in dvorišču, sanacija zaradi posedanja in 
dotrajane kanalizacije. Z izvajalci del so bili s strani šole zadovoljni. 

Kot so bili straši že seznanjeni na eni od prejšnjih sej rezultati NPZ niso bili najboljši. Prav zato 
so v posameznih aktivih pripravili analizo in smernice za izboljšanje stanja.  

Šola je veliko časa namenila delu z učenci priseljenci in učenci z odločbami o usmeritvi. 

Skupna realizacija pouka je bila visoko nad zahtevanim 95%. 

Konec šolskega leta 2017/18 je bila izvedena anketa o zadovoljstvu učencev. Cilji ankete:  
• kako se učenci počutijo v šoli 
• kako se počutijo v oddelkih 
• kaj je učencem pomembno v šoli 
• kaj bi učenci sporočili šoli 

Rezultati ankete so pokazali, da se učenci v povprečju bolje počutijo v šoli, kot v oddelkih. 
Povzetek celotne ankete pa kaže tudi na to, da medsebojno spoštovanje s starostjo upada. 
Posledično pa prihaja do izločanja in delitev v skupine znotraj oddelkov (2. razred ter posebno 4. 
in 5. razred). 
Izpostavljeno je bilo, da so učenci v višjih razredih manj zadovoljni v šoli, kot tisti v prvi triadi.  
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Ad 4) Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt  (http://www.os-
vperka.si/upload/files/KON%C4%8CNI%20LDN%202018-19.pdf) in poudarila nekaj točk. 

To šolsko leto bomo imeli 3 delovne sobote. Na prvi delovni soboti bodo učenci od 1. do 5. 
razreda imeli dan dejavnosti Šport združuje. Od 6. do 9. razreda pa bo pouk potekal po 
ponedeljkovem urniku. Zimske počitnice bodo tokrat od 25.02.2018 do 01.03.2018. 

Na šoli je 26 oddelkov s skupno 592 učenci, ter skupno 77 zaposlenih. 

Eden od ciljev šole je tudi naučiti učence kritičnega razmišljanja. 

SKLEP 1/3: Svet staršev poda pozitivno mnenje LDN 2018/19.  
 

 
 

Ad 5) Poročilo o delovanju Sveta staršev v preteklem šolskem letu (g. Božnik) 
Lanski predsednik pove, da je bil Svet staršev v preteklem šolskem letu nadpovprečno 
dejaven. Opravili so tri redne, dve izredni in eno dopisno sejo. Med pomembnejšimi 
opravili našteje izvolitev predstavnikov staršev v UOŠS in imenovanje  Upravnega 
odbora Šolskega sklada, podajanje mnenja o kandidatki za ravnateljico Svetu šole, ter 
dosledno izvedene vse postopke, potrditve in soglasja, ki jih je Svet staršev dolžan tokom 
šolskega leta opraviti. Svet staršev OŠVP je bil preko svojih dveh predstavnikov aktiven 
tudi v matičnem aktivu ZASSS, predsednik pa je predstavnike staršev obveščal o 
pomembnejših dogodkih in dosežkih ZASSS. 

 
 
Ad 6) Poročilo o delovanju šolskega sklada, letni plan dela (predstavnik UO šolskega 

sklada ) 
 

Predsednica UO Šolskega sklada Bojana Vodnjov je predstavila način delovanja sklada, 
delo UO v minulem šolskem letu, finančno stanje, ter predvidene odhodke in prihodke v 
tekočem šolskem letu. 
UO šolskega sklada se je sestal šestkrat. Trenutno pripravljajo tudi spremembo 
pravilnika, tako da bi soglasje k programu dajali le starši, Svet šole pa se s programom le 
seznani. Aktualno stanje sredstev na računu sklada dne 3.10.2018 je 14.316,25€. 
 
Letošnji predvideni prihodki: 
- Novoletno sejmarjenje (cca. 3.500 EUR) 
- Zaključna prireditev (cca. 3.500 EUR) 
- Dražba izdelkov otrok (cca. 500 EUR) 
- Prispevek staršev (cca. 1500 EUR) 
- Gledališka predstava (cca. 150 EUR) 
- Zbiralne akcije (cca. 500 EUR) 

 
Nekaj letošnjih predvidenih odhodkov: 
- Socialna pomoč 
- Sofinanciranje taborov, šol v naravi, dnevi dejavnosti 
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- Sofinanciranje nadstandardne obogatitvene dejavnosti 
- Drugo 

o Učilnica na prostem (po predlogu staršev, dolgoročno) 
o Čutilna soba (mirna soba, dolgoročno) 
o Sofinanciranje majic za 9. Razrede ob koncu šolskega leta 
o Gledališka predstava (kustumi , rekviziti) 
o Nagrada za najboljšo pustno masko (vstopnice za kino) 

 
Finančni načrt pridobivanja in porabe sredstev šolskega sklada za šolsko leto 2018/19 in 
Letni načrt izvedbe programa šolskega sklada bosta v celoti objavljena na spletni strani 
šole. 

 
 
Ad 7) Soglasje Sveta staršev k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2018/19 

(vse kar starši financirajo) 
Ravnateljica je predstavila predvideni nadstandardni program za šolsko leto 2018/19 
(Priloga 2). Program je predstavljen tudi v Publikaciji 2018/19 na strani 13. 
 
Predstavniki staršev so šoli v razmislek predlagali, da bi morda še pri nekaterih športnih 
dneh dali učencem različne možnosti na izbiro, tako kot na primer pri zimskem 
športnem dnevu. 

SKLEP 1/5: Svet staršev je podal soglasje k nadstandardnem programu šole za 
šolsko leto 2018/19, in se v naprej strinja z morebitno spremembo vsebine 
ekskurzije za 9. razrede. 
 

 
Ad 8) Vprašanja, pobude staršev 

 
Pisno vprašanje staršev: Otroci vozači so v teh prvih dneh šole že obvestili starše, da 
prevoznik šolskega avtobusa (kombi) otrokom pove, da se ni potrebno pripeti. Sedijo 
tudi s torbami na hrbtu in nekateri izmed njih hodijo po avtobusu tudi med vožnjo. 
Voznik avtobusa, mora po pravilniku zagotoviti varnost za vse otroke. Avtobusni 
prevoznik naših šolskih otrok to ne naredi. Prosim, da o tem obvestite ravnateljico šole 
in potem pričakujemo utemeljeno povratno informacijo o varnosti otrok na šolskem 
avtobusu.  
Odgovor šole: Izvajalec prevozov bo seznanjen s problematiko in v primeru ugotovitve, 
da so govorice resnične, bo seveda opozorjen. Staršem svetujemo, da otroke podučijo, kaj 
je za njih varno in po zakonu obvezno. 
Pisno sporočilo ravnateljice po seji: Prevoznika sem opozorila na varnost in pripenjanje s 
pasovi. 
 
Pisno vprašanje staršev: Zakaj prvi šolski dan ne dobijo kosila vsi učenci ampak samo 
učenci, ki so v podaljšanem bivanju? Zakaj potem starši na zadnjem roditeljskem 
sestanku izpolnjujemo obrazce »Prijava na šolsko prehrano« če potem ne upoštevate, da 
nekateri starši želijo prehrano že prvi šolski dan. 
Odgovor šole: V minulih letih je velika večin abonentov na kosil odhajala na prvi šolski 
dan domov ne da bi pojedla kosilo. Predlog šole je, da se ponudi možnost prijave na 
kosilo tudi za prvi šolski dan preko e-Asistenta. 
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Pisno vprašanje staršev: Zakaj na prvem roditeljskem  sestanku izpolnjujemo obrazce za 
prehrano in ostale prijavnice, kar je tudi točka dnevnega reda na roditeljskem sestanku, 
potem pa učitelji ne znajo odgovoriti na zastavljena vprašanja in nas usmerjajo na druge 
zaposlene. Npr. kje najdemo obrazec za plačilo preko trajnika, pravzaprav niso v zvezi s 
tem staršem nudili nobene dodatne pomoči, zato so se nekateri starši odločali za klasične 
položnice, saj drugih možnosti niso poznali. Ne vidim smisla izpolnjevanja obrazcev na 
roditeljskem sestanku, če morajo potem starši naknadno iskati in izpolnjevati obrazce 
doma, učitelji pa niso v nobeno pomoč. 
Odgovor šole: Ker je letos v veljavo prišel nov zakon o varstvu podatkov (GDPR), je bilo 
potrebno letos izpolnjevati mogoče veliko več stvari kot prejšnja leta. Šola prizna da so 
učitelji dobili vse informacije zadnji trenutek in da mogoče res niso bilo najbolj 
pripravljeni. 
 
Vprašanje staršev: Starši so izrazili željo, da bi dobili povratno informacijo na katere 
interesne dejavnosti so prijavili svojega otroka. Trenutno tega po izpolnjevanju ankete 
ne morejo dobiti, saj ni avtomatskega odgovora ali vsaj opcije za natis izbranega. 
Odgovor šole: Prijave potekajo preko spletne strani 1ka.si a le-ta zaenkrat ne omogoča 
pošiljanja povratnih informacij. Šola bo poskusila najti ustrezno rešitev. 
Pisno sporočilo ravnateljice po seji: Po pogovoru z g. Osolnikom bomo za naslednje leto 
uredili tudi izpis pri vpisovanju interesnih dejavnosti. 
 
Vprašanje staršev: V zadnjem tednu je bilo na spletni strani šole objavljenih kar nekaj 
novic, predstavniki pa nismo prejeli obvestila. 
Odgovor šole: Ravnateljica bo preverila pri  g. Osolniku. 
Pisno sporočilo ravnateljice po seji: Težave so bile na strani eAsistenta, g. Osolnik jih je 
že opozoril.  
 
Vprašanje staršev: Ali je kakšen odgovor na pobudo staršev s prejšnje seje glede vsebine 
Zdrav življenjski slog?  
Odgovor šole: Program je bil ukinjen na nivoju države, oziroma se več ne izvaja. 
 
Vprašanje staršev: Ali je možno tedenske jedilnike objavljati do petka v prejšnjem tednu?  
Odgovor šole: Vodja prehrane odgovori da lahko. 
 
Vprašanje staršev: Ali se bo kaj uredilo učilnico 94.  
Odgovor šole: Sanacija učilnice 94, za fiziko, je predvidena med jesenskimi počitnicami 
 
Vprašanje staršev: Nekateri potencialni izvajalci interesnih dejavnosti so izrazili svojo 
pripravljenost staršem, pa jih ni nihče kontaktiral?  
Odgovor šole: Interesne dejavnosti naj bi primarno vodili učitelji, a jim ob vseh 
obveznostih ne uspe več kot določeno število. Na prejšnji seji je bil sprejet dogovor, da 
starši povprašajo primerno usposobljene izvajalce in se le ti javijo šoli. 
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Vprašanje staršev: V 8. razredih večinoma mame deklet zanima, če bi se dalo narediti 
dodatno predavanje na temo internetne varnosti, predvsem tudi za starše?  
Odgovor šole: Predavanja o internetni varnosti se tradicionalno izvajajo za starše 
učencev 5. razredov in za učence 8. razredov. Nasvet staršem pa je, naj si pogledajo stran 
SAFE.SI in na primer sodelujejo v poučnem interaktivnem predavanju. 
 
 
Vprašanje staršev: Izpostavljena je problematika in slabo stanje uspeha, vzdušja in 
discipline v 7. razrednih, predvsem v 7.C. Kako bodo 'pridni' učenci lahko dobili dovolj 
znanja, ko pa se učitelji ukvarjajo pretežno z vzpostavljanjem reda? 
Odgovor šole: Govora je o problematični generaciji, šola že izvaja vse možne ukrepe, 
sodeluje s CSD in intenzivno dela na reševanju situacije. 
 
Predstavniki 7. razredov se niso strinjali z opredelitvijo, da gre za problematično 
generacijo, temveč so spraševali, če niso vse večji problemi posledica neuspešnega 
preformiranja oddelkov ob vstopu v 6. razred.  S strani predstavnikov staršev je bil 
podan predlog za izredni roditeljski sestanek, oziroma roditeljski sestanek s 
predstavniki šole, kjer se bi skupaj s starši dogovorili za najbolj optimalno rešitev 
nastalih problemov. 
 
 
Spregledano pisno vprašanje in odgovor, oboje prejeto v dneh po seji. 
Vprašanje staršev: V tem šolskem letu imajo četrtošolci pouk tudi že pred uro. Učenci 
vozači pa nimajo za pred uro avtobusnega prevoza. Zakaj? Prosimo, za ustrezno 
utemeljitev. 
Odgovor šole: Občina financira le eno jutranjo vožnjo iz Depale vasi. Učenci imajo zelo 
različne ure izbirne predmete (preduro ali 6.,7. uro), kar pomeni, da bi moral avtobus 
vsak dan pripeljati vse otroke že ob 7.20 v šolo (odhod že pred 7. uro). Včasih je iz 
Depale vasi le 1 učenec, ki ima izbirni predmet preduro, z avtobusom pa bi se v tem 
primeru tako zgodaj pripeljalo vseh 28 učencev. Sicer prevoz iz Depala vasi lahko 
premaknemo na 6. 50 uro, vendar ne vem, če bodo s tam zadovoljni vsi straši učencev, ki 
se vozijo. 
 
Pobuda staršev: Ali lahko šola nabavi razglednice na lokaciji v šolah v naravi? Do sedaj so 
jih morali učenci prinesti s seboj in so bile posledično večinoma razglednice Domžal. 
 
 

Ad 9) Razno 
 
Ravnateljica prisotnim predstavi novo vodjo šolske prehrane, gospo Anjo Novak.  
 
G. Peter Deisinger je pričel razpravo o vplivih napak v uradni znanosti na razvoj družbe 
in posledično naših otrok. Po nekajkratni izmenjavi mnenj nekaterih prisotnih, je 
predsednik prekinil to temo, g. Deisingerja pa bo po seji pozval k pripravi pisne vsebine 
njegovega predloga, ki ga bo nato v obravnavo poslal vsem predstavnikom Sveta staršev. 
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Pri vprašanju staršev o izpolnjevanju obrazcev na roditeljskih sestankih je bilo naknadno 
govora še o vsakoletnem vpisovanju istih osebnih podatkov. Šola trenutno nima orodja s 
katerim bi v omenjene obrazce (predpisane s strani ministrstva) vnesla zbrane podatke 
staršev iz svoje evidence. Bodo pa poizkusili poiskati rešitev. 
Pisno sporočilo ravnateljice po seji: Ob pogovoru z računovodkinjo sva prišli do sklepa, 
da uredimo tudi izpolnjevanje obrazcev oz. da šola najde način za smotrnejše 
pridobivanje podatkov. 
 
Po vprašanju glede obveščanja predstavnikov oddelkov o objavah na internetni strani 
šole (prošnja Sveta staršev šoli na 1. Seji 2016/17), se je odvila izmenjava mnenj o 
smiselnosti in primernosti tega, da predstavniki posredujejo ta obvestila staršem svojih 
oddelkov. Šola bo še naprej obveščala predstavnike staršev, le ti pa po svoji odločitvi in 
zmožnostih to prepošiljajo naprej, ali pa ne. V kolikor ne bi bilo prezahtevno, bi morda 
šola lahko na začetku šolskega leta ponudila vsem staršem izbiro za prejemanje teh 
obvestil preko eAsistenta, če le ta to omogoča.  
 
Učenci 6., 7. in 8. razredov si bodo ogledali film Gajin svet. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:25. 
 
 

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

 
 
 

Domžale, 11.10.2018 
 

Zapisala:  Ana Ranđelović, l.r. Predsednik: Aleš Božnik, l.r. 

 

Priloga 1 – Podpisna lista prisotnosti 
Priloga 2 – Predvideni nadstandardni program za šolsko leto 2018/19 
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 PRILOGA  2

DRUGAČNE OBLIKE POUKA (z doplačilom staršev):

 Plavalni tečaj, tabori, šola v naravi:

 2. r.: naravoslovni tabor, 3 dni v 2 skupinah, od 15. 4. do 19. 4. 
2019,  CŠOD Jurček, Kočevje, vodja Alenka Živic 

 3. r.: plavalni tečaj 20 ur, od 5. 11. do 9.11. 2018, Atlantis, vodja 
Tjaša Drofenik 

 4. r.: zimska šola v naravi s tečajem smučanjem, 5 dni, od 14. 
1. do 18. 1. 2019, Ribnica na Pohorju, vodja Bojan Bokalič

 5. r.: letna šola v naravi, 5 dni, slovenska obala, 3. 9. do 7. 9. 
2018, vodja Primož Parkelj 

 7. r.: naravoslovni tabor, 5 dni, od 3. 6. do 6. 2. 2019, CŠOD 
Kolpa Radenci in  Kranjska Gora, vodja mag. Maša Mlinarič 

 Obogatitveni vikend tabori, predmetna stopnja:

 socialne veščine (7. do 9. razred) v sodelovanju z ZPM
Domžale, koordinatorica mag. Karlina Strehar

 kemijski tabor (izbirni predmet) od 15. 3. do 17. 3. 2019 v
CŠOD Burja, vodja mag. Tjaša Kampos

 astronomski tabor (nadarjeni ID) od 19. 10. do 21. 10. 2018 v
CŠOD Planika, vodja Ida Vidic Klopčič

 šolsko gledališče - popoldnevi (6. do 9. razred) v šoli,
izvajalke mag. Tina Preglau Ostrožnik, Vanja Repič

 likovni vikend od 7. 6. do 9. 6. 2019 v šoli, vodja Vanja Repič
 noč v knjižnici 4. do 9. razred, v mesecu oktobru in novembru

 Ekskurzije:
 1. razred:    Arboretum Volčji Potok, naš park, junij 2019 
 2. razred:    Živalski vrt Ljubljana, junij  2019 
 3. razred:    Kamnik – staro mesto, junij 2019 
 4. razred:    Ljubljana – glavno mesto, junij 2019 
 5. razred:    Dinarsko kraški svet, marec 2019  
 6. razred:    Vulkanija, Grad, september 2018     
 7. razred:    Po Krasu, april 2019 
 8. razred:    Na Dolenjsko: Rašica, Ribnica, junij 2019 
 9. razred:    Muzej premogovništva v Velenju, marec 2019 

V primeru zadostnih prijav bomo planirali tudi: 
 ekskurzijo Avstrija (predvidoma Salzburg), maj (7., 8. in 9. r. pri

izbirnem predmetu TVZ, NEM in nadarjeni), vodja Arh;

 ekskurzijo Avstrija (Celovec), maj (4., 5. in 6. r. pri neobveznem
izbirnem predmetu N2N in nadarjeni), vodja Arh.




