
Svet staršev 
Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 

Zapisnik 2. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ VENCLJA PERKA (4. zaporedne) 
v šolskem letu 2019/20 

Dopisna seja Sveta staršev  je potekala od ponedeljka, 8. junija, od 20:00, do četrtka, 
11. junija 2020, do 14:00.   Sejo je sklical predsednik Sveta staršev Aleš Božnik.

Dnevni red dopisne seje: 
1. Izvolitev nadomestnega  predstavnika staršev v  Upravnem odboru

Šolskega sklada za mandatno obdobje 2019/21
2. Izvolitev dveh  predstavnikov staršev v Pritožbeni komisiji za mandatno

obdobje 2020/24
3. Soglasje sveta staršev k septembrskem delu nadstandardnega programa

šole za šolsko leto 2020/2021

Svet staršev se v tem šolskem letu zaradi epidemije Koronavirusa ni sestal na svoji 3. 
redni seji. V soglasju z ravnateljico Svet staršev preostala neodložljiva opravila izvaja v 
obliki dopisnih sej. 
K prvima dvema točkama dnevnega reda je predsednik pozval člane Sveta staršev, naj 
med 2.6.2020 ob 12.00 in 8.6.2020 ob 15:00 vložijo kandidature, oziroma k temu 
pozovejo starše svojih oddelkov. Prejete pisne izjave o soglasju s kandidaturo so 
priložene k zapisniku te dopisne seje (Priloga 1). Vse volitve so bile javne, po e-pošti 
prejete glasove hrani predsednik. 
Svet staršev OŠ Venclja Perka v šolskem letu 2019/20 sestavlja 27 članov. V času 
trajanja dopisne seje se nihče od članov Sveta staršev ni udeležil razprave oziroma podal 
svojih pripomb, zadržkov ali predlogov. 

Ad. 1) Izvolitev nadomestnega  predstavnika staršev v  Upravnem odboru Šolskega 
sklada za mandatno obdobje 2019/21 
Izvoljenem predstavniku staršev v Upravnem odboru Šolskega sklada Petru Seljaku s 
koncem šolskega leta preneha status starša učenca naše šole, zato mora svet staršev 
imenovati novega predstavnika/co za dokončanje mandata UOŠS, ki se izteče 31.8.2021.  

Do razpisanega roka za oddajo kandidatur je prispela ena kandidatura. Vložila jo je  Saša 
Križman, predstavnica 9.A razreda in mati učenca v 7. razredu. 

Glasovanje o predlogu spodnjega sklepa je potekalo v času trajanja razpisane dopisne 
seje. Po pregledu prejetih glasov predsednik ugotavlja, da je v navedenem roku glasovalo 
26 članov za, 0 proti in 0 vzdržanih.  

Na podlagi rezultatov glasovanja je sprejet naslednji sklep: 

SKLEP 1/4: Svet staršev za predstavnico staršev v Upravnem odboru Šolskega 
sklada OŠ Venclja Perka za obdobje od 1.9.2020 do 31.8.2021 namesto Petra 
Seljaka imenuje Sašo Križman. 



Ad. 2) Izvolitev dveh  predstavnikov staršev v Pritožbeni komisiji za mandatno obdobje 
2020/24 
Z 31.8.2020 poteče mandat članom Pritožbene komisije naše šole. Na podlagi 60. c člena 
Zakona o osnovni šoli, in v skladu s 4. členom Poslovnika Sveta staršev OŠ Venclja Perka, 
lahko Svet staršev izbere in predlaga dva kandidata za člana Pritožbene komisije. Edini 
pogoj za kandidaturo je status starša. Smiselno je, da bo imel predstavnik status starša 
vsaj še štiri leta, kolikor traja mandat pritožbene komisije. 

Do razpisanega roka za oddajo kandidatur sta prispeli dve kandidaturi. Vložili sta ju: 
-Teja Vrečar Paliska, predstavnica 2.A razreda
-Barbara Pavovec, predstavnica 5.C razreda

Glasovanje o predlogu spodnjega sklepa je potekalo v času trajanja razpisane dopisne 
seje. Po pregledu prejetih glasov predsednik ugotavlja, da je v navedenem roku glasovalo 
26 članov za, 0 proti in 0 vzdržanih.  

Na podlagi rezultatov glasovanja je sprejet naslednji sklep: 

SKLEP 2/4:  Svet staršev Svetu šole za članici Pritožbene komisije za obdobje 
2020–2024 predlaga Tejo Vrečar Paliska in Barbaro Pavovec. 

Ad. 3) Soglasje sveta staršev k septembrskem delu nadstandardnega programa šole za 
šolsko leto 2020/2021 
Običajno Svet staršev na zadnji seji v tekočem šolskem letu razpravlja in glasuje o 
soglasju k tistem delu nadstandardnega programa šole za prihodnje šolsko leto, ki naj bi 
bil izveden še pred prvo redno sejo Sveta staršev v prihodnjem šolskem letu. 

Ravnateljica je 8.6.2020 predsedniku Sveta staršev poslala zadnji, osvežen plan 
septembrskega dela nadstandardnega programa šole za šolsko leto 2020/2021 (Priloga 
2.) 

Glasovanje o predlogu spodnjega sklepa je potekalo v času trajanja razpisane dopisne 
seje. Po pregledu prejetih glasov predsednik ugotavlja, da je v navedenem roku glasovalo 
26 članov za, 0 proti in 0 vzdržanih.  

Na podlagi rezultatov glasovanja je sprejet naslednji sklep: 

SKLEP 3/4:  Svet staršev podaja soglasje k planu septembrskega dela 
nadstandardnega programa šole za šolsko leto 2020/2021. 

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

Domžale, 15. junij 2020 

Zapisal: Aleš Božnik. l.r. predsednik Sveta staršev: Aleš Božnik. l.r. 

Priloga 1 – Prejete pisne izjave o soglasju s kandidaturo 
Priloga 2 – Plan septembrskega dela nadstandardnega programa šole za šolsko leto 2020/2021 
Priloga 3 – Sklic 2. dopisne seje Sveta staršev 



za 

Svet staršev osnovne šole Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 

IZJAVA 

S podpisom tega dokumenta izjavljam, da sprejemam kandidaturo za 

člana Upravnega odbora šolskega sklada Osnovne šole Vendja Perka za 

obdobje 1.9.2020- 31.8.2021. 
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za 

Svet staršev osnovne šole Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 

IZJAVA 

S podpisom tega dokumenta izjavljam, da sprejemam kandidaturo za 

člana Pritožbene komisije Osnovne šole Venclja Perka za obdobje 

1.9.2020 - 31.8.2024. 

Domžale,02..06.2020 
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za 

Svet staršev osnovne šole Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 

IZJAVA 

S podpisom tega dokumenta izjavljam, da sprejemam kandidaturo za 

člana Pritožbene komisije Osnovne šole Venclja Perka za obdobje 

1.9.2020 - 31.8.2024. 

Domžale, 10. 06. 2020 



Plan aktivnosti nadstandardnega programa v mesecu septembru 2020, če 
bo situacija koronavirusa dopuščala, da se jih izvede. 
 
razred kaj, kje, kdaj kdo predvidena cena 

5. r Letna šola v naravi, 5 dni,  
slovenska obala, 7. 9. do 11. 9. 2020 
Primož Parkelj 

Odvisna od števila prijavljenih učencev, 
cene prevoza 
Predvidoma 100€/ v 3 obrokih 

6. r ŠD Plavanje Odvisna od števila prijavljenih učencev, 
cene prevoza –  
V šol. letu 2019/20    10,83€ 
 

7. r Naravoslovni tabor za 7. razrede, 5 
dni, Kranjska Gora, 14. 9.-18. 9. ter 
21. 9.-25. 9. 20 

Odvisna od števila prijavljenih učencev, 
cene prevoza 
Predvidoma 100 do 120€/ v 3 obrokih 

8. r ŠD – Pohod – Sv. Primož         sep. 
prevoz 

Plačilo prevoza – odvisno od št. učencev  
V šol. letu 2019/20 = 9,10€ 

8. r ND za 8. razrede - Ogled eko 
kmetije (Prežganje) 

Samo cena prevoza – odvisna od števila 
učencev –  
V šol. letu 2019/20  4,37€ 

 



 
 

 

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA  
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0  D o m ž a l e  
t e l :    0 1 / 7 2 9 - 8 3 - 0 0  
f a k s :  0 1 / 7 2 9 - 8 3 - 2 0   
e - n a s l o v :   
o s . v p - d o m z a l e @ g u e s t . a r n e s . s i  

   

Datum: 08.06.2020 
 
Zaradi nujnosti, ukrepov za omejevanje epidemije COVID-19 in na podlagi 66. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 16/07, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 34/11 in ZUJF 40/12, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17-ZVaj) 
 
s k l i c u j e m    
  

2. DOPISNO SEJO SVETA STARŠEV OŠ VENCLJA PERKA (4. zaporedna) 
v šol. letu 2019/20, 

ki bo potekala od ponedeljka, 8. junija, od 20:00, do četrtka, 11. junija 2020, do 
14:00.   

 
 

 
Dnevni red dopisne seje: 

1. Izvolitev nadomestnega  predstavnika staršev v  Upravnem odboru 
Šolskega sklada za mandatno obdobje 2019/21 

2. Izvolitev dveh  predstavnikov staršev v Pritožbeni komisiji za mandatno 
obdobje 2020/24 

3. Soglasje sveta staršev k septembrskem delu nadstandardnega programa 
šole za šolsko leto 2020/2021 

 
 
Obrazložitev: 
Svet staršev se v tem šolskem letu zaradi epidemije Koronavirusa ni sestal na svoji 3. 
redni seji. V soglasju z ravnateljico Svet staršev preostala neodložljiva opravila izvaja v 
obliki dopisnih sej.  
K prvima dvema točkama dnevnega reda je predsednik pozval člane Sveta staršev, naj 
med 2.6.2020 ob 12.00 in 8.6.2020 ob 15:00 vložijo kandidature, oziroma k temu 
pozovejo starše svojih oddelkov. Prejete izjave o soglasju s kandidaturo hrani 
predsednik in bodo priloga k zapisniku te dopisne seje. Volitve bodo javne, prejete 
glasove hrani predsednik. 
 
 
 
Ad.1) 
Izvoljenem predstavniku staršev v Upravnem odboru Šolskega sklada Petru Seljaku s 
koncem šolskega leta preneha status starša učenca naše šole, zato mora svet staršev 
imenovati novega predstavnika/co za dokončanje mandata UOŠS, ki se izteče 31.8.2021.  
   



Do razpisanega roka za oddajo kandidatur je prispela ena kandidatura. Vložila jo je  Saša 
Križman, predstavnica 9.A razreda in mati učenca v 7. razredu. 
 
 
Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa:  
 

SKLEP 1/4: Svet staršev za predstavnika staršev v Upravnem odboru Šolskega 
sklada OŠ Venclja Perka za obdobje od 1.9.2020 do 31.8.2021 namesto Petra 
Seljaka imenuje Sašo Križman. 
 

 
Ad.2) 
Z 31.8.2020 poteče mandat članom Pritožbene komisije naše šole. Na podlagi 60. c člena  
Zakona o osnovni šoli, in v skladu s 4. členom Poslovnika Sveta staršev OŠ Venclja Perka, 
lahko Svet staršev izbere in predlaga dva kandidata za člana Pritožbene komisije. Edini 
pogoj za kandidaturo je status starša. Smiselno je, da bo imel predstavnik status starša 
vsaj še štiri leta, kolikor traja mandat pritožbene komisije. 
 
Do razpisanega roka za oddajo kandidatur sta prispeli dve kandidaturi. Vložili sta ju: 
-Teja Vrečar Paliska, predstavnica 2.A razreda 
-Barbara Pavovec, predstavnica 5.C razreda 
 
Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa:  
 

SKLEP 2/4: Svet staršev Svetu šole za članici Pritožbene komisije za obdobje 2020–
2024 predlaga Tejo Vrečar Paliska in Barbaro Pavovec. 
 

 
Ad.3) 
Običajno Svet staršev na zadnji seji v tekočem šolskem letu razpravlja in glasuje o 
soglasju k tistem delu nadstandardnega programa šole za prihodnje šolsko leto, ki naj bi 
bil izveden še pred prvo redno sejo Sveta staršev v prihodnjem šolskem letu. 
 
Ravnateljica je 8.6.2020 predsedniku Sveta staršev poslala zadnji, osvežen plan 
septembrskega dela nadstandardnega programa šole za šolsko leto 2020/2021 (Priloga 
1.) 
 
 Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa:  
 

SKLEP 3/4: Svet staršev podaja soglasje k planu septembrskega dela 
nadstandardnega programa šole za šolsko leto 2020/2021. 

 
 
 
Na podlagi podanih obrazložitev vas naprošam, da v času trajanja dopisne te seje 
(najkasneje do četrtka, 11. junija 2020, do 14:00) po elektronski pošti, na naslov 
alesboznik@siol.net pošljete svoja menja, vprašanja, predloge in pa vašo jasno 
opredelitev do predlaganih sklepov (ZA, PROTI, VZDRŽAN), za vsak predlagan sklep 
posebej.  

mailto:alesboznik@siol.net


 
V skladu s Poslovnikom je vsak predlog sprejet, če zanj v določenem roku glasuje več kot 
polovica predstavnikov. Predstavnik, ki je že glasoval, svojega glasu ne more več 
spremeniti, lahko pa sporoča svoja stališča in pojasnila k sporočilom, ki jih med dopisno 
sejo posredujejo drugi predstavniki. 
 
 

Predsednik Sveta staršev: 
 

Aleš Božnik 
 
 

 
 
Sklic dopisne seje je bil poslan preko elektronske pošte vsem predstavnikom oddelkov v 
Svetu staršev OŠ Venclja Perka, ter v vednost ravnateljici šole.   
 
 
 
 
Priloga 1 – Plan aktivnosti nadstandardnega programa v mesecu septembru 2020 
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