Osnovna šola Venclja Perka
Ljubljanska 58a
1230 Domžale
SVET STARŠEV

Zapisnik 1. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ VENCLJA PERKA (2. zaporedne)
v šolskem letu 2020/21

Dopisna seja Sveta staršev je potekala od srede, 16. decembra 2020 od 10:00 ure, do
petka, 18. decembra 2020 do 10:00 ure.
Sejo je sklical predsednik Sveta staršev Aleš Božnik.
K sodelovanju na dopisni seji so bili preko e-pošte vabljeni vsi člani sveta staršev.
Dnevni red dopisne seje:
1. Glasovanje o predlogu sklepa za imenovanje treh predstavnikov staršev v Svetu šole OŠ
Venclja Perka za mandatno obdobje 2021 -2025

Ad 1) Glasovanje o predlogu sklepa za imenovanje treh predstavnikov staršev v Svetu
šole OŠ Venclja Perka za mandatno obdobje 2021 -2025
Svet OŠ Venclja Perka je na Svet staršev naslovil poziv za imenovanje treh predstavnikov
staršev v Svet šole za mandatno obdobje 2021-2025 (135 člen ZOFI), saj aktualni sestavi
Sveta šole poteče štiriletni mandat 3.3.2021.
Na poziv predsednika Sveta staršev (Priloga 1), je v razpisanem roku prispelo
naslednjih pet predlogov/ kandidatur: Mihaela Somrak, Dragana Stojmenović, Maja
Čepin, Špela Zrimšek in Erika Snoj. Vsi kandidati so kandidaturo sprejeli.
Po pozivu k glasovanju za izbor treh predstavnikov (Priloga 2), ki je potekalo od 12.
decembra od 17:00 ure, do 15. decembra 2020 do 17:00 ure, se je glasovanja udeležilo
23 (triindvajset) od 28 (osemindvajsetih) članov Sveta staršev. Po elektronski pošti
prejete glasove sta preštela Danijela Kokalj-Švarc in Aleš Božnik. Zapisnik glasovanja
hrani predsednik Sveta staršev. Največ glasov so prejele: Špela Zrimšek, Maja Čepin in
Erika Snoj.
Na dopisni seji (Priloga 3), ki je potekala od srede, 16. decembra 2020 od 10:00 ure, do
petka, 18. decembra 2020 do 10:00 ure, so bili vsi člani sveta staršev pozvani, da se
opredelijo o predlogu spodaj zapisanega sklepa. Po pregledu prejetih glasov ugotavljam:
Svet staršev OŠ Venclja Perka v šolskem letu 2020/21 sestavlja 28 (osemindvajset)
članov. V navedenem roku je glasovalo 27 (sedemindvajset) članov. Vsi člani, ki so
glasovali, so glasovali za predlagani sklep.
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Na podlagi zgornjih rezultatov je sprejet sledeč sklep:

SKLEP 2/1: Svet staršev kot predstavnike staršev v Svetu šole OŠ Venclja Perka za
mandatno obdobje 2021-2025 imenuje Špelo Zrimšek, Majo Čepin in Eriko Snoj.

Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta
staršev.
Domžale, 18.12.2020

Zapisal: Aleš Božnik. l.r.

predsednik Sveta staršev: Aleš Božnik. l.r.

Priloga 1 – Poziv k zbiranju kandidatov za člane Sveta šole
Priloga 2 – Poziv k glasovanju o kandidatih za Svet šole OŠVP
Priloga 3 - Vabilo 1. dopisna seja Sveta staršev 2020-21
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OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0 D o m ž a l e
tel:
01/729-83-00
faks: 01/729-83-20
e-naslov:
os.vp-domzale@guest.arnes.si

Datum: 04.12.2020

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)
pozivam k
ZBIRANJU KANDIDATUR ZA PREDSTAVNIKE STARŠEV V SVETU OSNOVNE ŠOLE
VENCLJA PERKA ZA MANDATNO OBDOBJE 2021 - 2025

ki bo potekalo od petka, 04. decembra 2020 od 13:00 ure, do petka, 11. decembra
2020 do 20:00 ure.
Obrazložitev:

Svet OŠ Venclja Perka je na Svet staršev naslovil poziv za imenovanje treh predstavnikov
staršev v Svet šole za mandatno obdobje 2021-2025 (poziv je v prilogi temu dokumentu),
saj aktualni sestavi Sveta šole poteče štiriletni mandat 3.3.2021.
Sklep o izvolitvi treh predstavnikov staršev je potrebno posredovati predsednici Sveta šole
najkasneje do 15.01.2021.
Kandidat je lahko kdorkoli, ki ima status starša na OŠ Venclja Perka. Smiselno je, da bo
imel omenjeni status še vsaj štiri leta, kolikor traja mandat v Svetu šole. Član Sveta šole je
lahko v ta organ izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
Predstavnike razredov pozivam k kandidaturi, oziroma naj se med starši svojih razredov
pozanimajo, kdo od staršev je primeren in voljan kandidat za člana Sveta šole. Kandidature
se zbirajo do konca prvega dela postopka, torej do 08.12.2020 do 19:00 ure. Nato bomo o
zbranih kandidatih glasovali.
Na podlagi podane obrazložitve vas naprošam, da v zgoraj navedenem roku (najkasneje
do 11.12.2020 do 20:00 ure.) po elektronski pošti, na naslov: alesboznik@siol.net,
posredujete imena kandidatov skupaj s podpisano izjavo o sprejemu kandidature (v
prilogi).
Poziv je bil poslan preko elektronske pošte vsem predstavnikom staršev v Svetu staršev
OŠ Venclja Perka.
Predsednik Sveta staršev:

Priloga 1 – Poziv Sveta šole
Priloga 2 – Vzorec izjave o sprejemu kandidature

Aleš Božnik

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0 D o m ž a l e
tel:
01/729-83-00
faks: 01/729-83-20
e-naslov:
os.vp-domzale@guest.arnes.si

Datum: 12.12.2020

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)
vas pozivam k
GLASOVANJU O KANDIDATIH ZA PREDSTAVNIKE STARŠEV V SVETU OSNOVNE ŠOLE VENCLJA
PERKA ZA MANDATNO OBDOBJE 2021 - 2025
ki bo potekalo od sobote, 12. decembra 2020 od 17:00 ure, do torka, 15. decembra 2020 do
16:00 ure.

Obrazložitev:

Predlogi/kandidature so se zbirali od 04.12.2020 od 13:00 ure, do 11.12.2020 do 20:00 ure. V tem času je
po kronološkem vrstnem redu prispelo naslednjih pet veljavnih kandidatur:
a) Mihaela Somrak, predstavnica 6.a
b) Dragana Stojmenović, predstavnica 3.c
c) Maja Čepin, predstavnica 1.a
č) Špela Zrimšek, predstavnica 2.c
d) Erika Snoj, starš 2. in 4. razred
Vsem naštetim kandidaturam je bila priložena podpisana izjava o sprejemu kandidature (hrani jih
predsednik Sveta staršev) in kratka predstavitev kandidata (v prilogi).
Svet staršev mora med zbranimi kandidati izbrati tri predstavnike v Svet šole OŠ Venclja Perka. Vsak član
sveta staršev lahko odda svoje glasove za tri izmed zgornjih kandidatov.
Glede na Poslovnik Sveta staršev OŠVP so volitve predstavnikov v Svet šole praviloma tajne, a bodo
tokrat, zaradi danih razmer in dopisne oblike celotnega postopka, izvedene z glasovanjem po e-pošti.
Rezultate prejetih glasov bosta pregledala in preštela Danijela Kokalj-Švarc, namestnica predsednika in
Aleš Božnik, predsednik Sveta staršev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica vseh
predstavnikov. Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki prejmejo največje število glasov.
Na podlagi podane obrazložitve vas naprošam, da pošljete svoje glasove v zgoraj navedenem roku
(najkasneje do 15.12.2020 do 16:00 ure) po elektronski pošti, na naslov: alesboznik@siol.net .

Poziv je bil poslan preko elektronske pošte vsem predstavnikom staršev v Svetu staršev OŠ Venclja
Perka.
Predsednik Sveta staršev:
Priloga: Predstavitev kandidatov

Aleš Božnik

SAMOPREDSTAVITEV KANDIDATOV
za predstavnike staršev v Svetu Osnovne šole Venclja Perka za mandatno obdobje 2021-2025

MIHAELA SOMRAK, predstavnica 6.A
Mama treh otrok... 6. leto v svetu staršev in prav tako toliko v šolskem skladu....v zadnjem mandatu pa tudi v svetu
šole.
DRAGANA STOJMENOVIĆ, predstavnica 3.C
Sem Dragana Stojmenović, mamica tretješolke in triletnice. Stara sem 36 let in zaposlena na Ministrstvu za
pravosodje/Upravi za probacijo, kjer sem odgovorna za vodenje javnih naročil, finančnih in projektnih zadev. Razlog
za odločitev za kandidaturo za Svet šole je povezan s trenutno situacijo in pogovori z mnogimi starši v kakšni situaciji
smo se znašli mi in naši otroci. Ne želim samo nemo spremljati ampak tudi sodelovati in prispevati na kakršenkoli
način k izboljšanju ne samo trenutnih razmer v obliki šolanja na daljavo, ampak tudi na dolgi rok vrniti našim otrokom
veselje do brezskrbnega šolanja.
MAJA ČEPIN, predstavnica 1.A
Sem univerzitetna diplomirana pravnica, z večletnimi delovnimi izkušnjami na področju gospodarstva ter javne in
državne uprave. V Domžale se je naša družina preselila pred 3 leti, letos pa je moj sin postal prvošolec. Za
kandidaturo v svet Osnovne šole Venclja Perka sem se odločila, ker bi rada aktivno sodelovala pri odločitvah in dajala
pobude instituciji, ki bo imela velik vpliv na življenje tako moje družine, kot tudi družin v naši okolici. Verjamem, da
lahko starši ter vodstvo šole le s skupnimi močmi ter znanjem, družno prispevamo k temu, da bodo naši otroci šolo
pozitivno sprejeli ter jo z veseljem obiskovali.
ŠPELA ZRIMŠEK, predstavnica 2.C
Sem Špela Zrimšek iz Domžal. Na OŠ Venclja Perka se trenutno šolajo trije otroci (sedmošolec, petošolec in
drugošolka), najmlajša se bo pridružila čez tri leta. Po poklicu sem učiteljica razrednega pouka in 15 let poučujem na
OŠ Louisa Adamiča v Grosuplju. Tam sem bila en mandat članica Sveta zavoda (kot predstavnica učiteljev). Tretje
leto opravljam naloge vodje tima za kakovost. Morda zaradi tega malo bolj kritično spremljam dogajanje na drugih
šolah, po drugi strani pa se zavedam omejitev in posebnosti, s katerimi so učitelji in vodstvo soočeni. Za kandidaturo
sem se odločila po vnovičnem pozivu predsednika Sveta staršev OŠVP, saj si želim, da bi moji in drugi otroci bili
deležni čim bolj kakovostnega in človeku prijaznega šolanja.
ERIKA SNOJ, starš 2. in 4. razred
Sem Erika Snoj, živim v Domžalah. Sem mama treh otrok. V OŠ Venclja Perka sta vključena dva moja otroka, hčerka
4. razred, sin pa 2. razred. Doma imamo še eno deklico, ki je trenutno stara 3 leta in bo tudi obiskovala našo šolo.
Sicer pa sem zaposlena v vrtcu v Škofji Loki kot vzgojiteljica in pedagoška vodja. Prilagam izjavo za kandidaturo, ker
želim dati prispevek h kakovostnem šolstvu za naše otroke.

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0 D o m ž a l e
tel:
01/729-83-00
faks: 01/729-83-20
e-naslov:
os.vp-domzale@guest.arnes.si

Datum: 16.12.2020

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)
sklicujem
1. DOPISNO SEJO SVETA STARŠEV OŠ VENCLJA PERKA (2. zaporedna) v šol. letu 20/21
ki bo potekala od srede, 16. decembra 2020 od 10:00 ure, do petka, 18. decembra
2020 do 10:00 ure.

Obrazložitev:

Svet OŠ Venclja Perka je na Svet staršev naslovil poziv za imenovanje treh predstavnikov
staršev v Svet šole za mandatno obdobje 2021-2025 (135 člen ZOFI), saj aktualni sestavi
Sveta šole poteče štiriletni mandat 3.3.2021.
Povezani dokumenti že poslani članom Sveta staršev: Poziv k zbiranju kandidatov za člane
Sveta šole, Poziv k glasovanju o kandidatih za Svet šole.
Skladno s 15. členom Poslovnika Sveta staršev OŠ Venclja Perka lahko Svet staršev v
izjemnih primerih, ki zahtevajo takojšnjo obravnavo določenega vprašanja, odloča o
določenem vprašanju ne da bi se sestal (dopisna seja). Ker je sklep o izvolitvi treh
predstavnikov staršev potrebno posredovati predsednici Sveta šole najkasneje do
15.01.2021, do takrat pa ni predvidene redne seje Sveta staršev, ter zaradi razglašene
epidemije Covid-19 menim, da so razlogi za sklic dopisne seje zadostni.
Na poziv predsednika Sveta staršev, je v razpisanem roku prispelo naslednjih pet
predlogov/ kandidatur: Mihaela Somrak, Dragana Stojmenović, Maja Čepin, Špela Zrimšek
in Erika Snoj. Vsi kandidati so kandidaturo sprejeli.
Glasovanja za izbor treh predstavnikov, ki je preko e-pošte potekalo od 12. decembra od
17:00 ure, do 15. decembra 2020 do 17:00 ure, se je udeležilo triindvajset od
osemindvajsetih članov Sveta staršev. Po elektronski pošti prejete glasove sta preštela
Danijela Kokalj-Švarc in Aleš Božnik. Zapisnik glasovanja hrani predsednik Sveta staršev.
Največ glasov so prejele: Špela Zrimšek, Maja Čepin in Erika Snoj.

Posledično dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1/2: Svet staršev kot predstavnike staršev v Svetu šole OŠ Venclja Perka za
mandatno obdobje 2021-2025 imenuje Špelo Zrimšek, Majo Čepin in Eriko Snoj.

Na podlagi podane obrazložitve vas naprošam, da v zgoraj navedenem roku (najkasneje
do petka, 18. decembra 2020 do 10:00 ure) po elektronski pošti, na naslov:
alesboznik@siol.net, pošljete vašo jasno opredelitev do predlaganega sklepa (za, proti,
vzdržan).

Na isti naslov pošljite tudi morebitne pripombe, pri čemer pojasnjujem, da je v skladu s
Poslovnikom sklep 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.
Sklic seje je bil poslan preko elektronske pošte vsem predstavnikom staršev v Svetu
staršev OŠ Venclja Perka.
Predsednik Sveta staršev:

Aleš Božnik

