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Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 
 
SVET STARŠEV 
 
 
 

Zapisnik 1.  DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ VENCLJA PERKA (4. zaporedne)  
v šolskem letu 2021/22 

 
 
 
 
Dopisna seja Sveta staršev je potekala petka, 27. maja, od 22:00 ure, do srede, 1. junija 
2022, do 22:00 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.  Soglasje sveta staršev za dodatne pol ure na teden, namenjene uri oddelčne skupnosti 
(razredni uri). 
 

 

Ad 1) Soglasje sveta staršev za dodatne pol ure na teden, namenjene uri oddelčne 
skupnosti (razredni uri) 

Na 3. redni seji sveta staršev je ravnateljica Petra Korošec podrobneje predstavila 
problematiko premajhnega števila razrednih ur in zaprosila svet staršev za soglasje za 
dodatne pol ure tedensko (oddelki bi lahko posledično imeli razredne ure vsak teden, 
sedaj jih imajo vsek drugi teden). Predlog je prišel tako s strani učencev, kot s strani 
razrednikov. 

Zaradi zelo nizkega odstotka udeležbe na 3. redni seji, so se na predlog predsednika 
prisotni dogovorili, da se o soglasju k povečanju tedenskega obsega pouka za pol šolske 
ure, odloča na dopisni seji in s tem omogoči glasovanje kar največjem številu 
predstavnikov oddelkov. 

Na dopisni seji (Priloga 1), ki je potekala od petka, 27. maja, od 22:00 ure, do srede, 1. 

junija 2022, do 22:00 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 2021/22 sestavlja 27 (sedemindvajset) 

članov. V navedenem roku je glasovalo vseh 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 4/1: Svet staršev podaja soglasje k razširitvi predmetnika za pol šolske ure 
na teden, namenjene uri oddelčne skupnosti (razredni uri). 
 
 
 

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

 
 
Domžale, 02.06.2022 
 
 

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

        

 

 

 

Priloga 1 – Vabilo 1. dopisna seja sveta staršev 2021-22 

Priloga 2 – Obrazložitev predloga za dodatne pol ure oddelčne skupnosti na teden 

 



  

 

 
 

 

Datum: 27.05.2022 
 
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., 25/17-ZVaj, 123/21 in 172/21) 
 
 
s k l i c u j e m    
 
 

1. DOPISNO SEJO SVETA STARŠEV OŠ VENCLJA PERKA  
(4. zaporedna) v šol. letu 2021/22 

ki bo potekala od petka, 27. maja, od 22:00, do srede, 1. junija 2022, do 22:00  
 

 
 
 

Dnevni red dopisne seje: 
1. Soglasje sveta staršev za dodatne pol ure na teden, namenjene uri oddelčne skupnosti (razredni 

uri)  
 
 
 
Ad.1) 
Obrazložitev: 

Na 3. redni seji sveta staršev je ravnateljica Petra Korošec podrobneje predstavila problematiko 
premajhnega števila razrednih ur in zaprosila svet staršev za soglasje za dodatne pol ure tedensko 
(oddelki bi lahko posledično imeli razredne ure vsak teden, sedaj jih imajo vsek drugi teden). Predlog je 
prišel tako s strani učencev, kot s strani razrednikov. 

Zaradi zelo nizkega odstotka udeležbe na 3. redni seji, so se na predlog predsednika prisotni dogovorili, 
da se o soglasju k povečanju tedenskega obsega pouka za pol šolske ure, odloča na dopisni seji in s tem 
omogoči glasovanje kar največjem številu predstavnikov oddelkov. 
 
Pisna obrazložitev predloga je priloga temu vabilu (Priloga 1). 
   
 
Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa:  
 

SKLEP 4/1: Svet staršev podaja soglasje k razširitvi predmetnika za pol šolske ure na teden, 
namenjene uri oddelčne skupnosti (razredni uri). 

 
 
 
 
 

 

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- naslo v:  
o s.vp- do mzale @ guest. arnes . s i 

 



 
 
Na podlagi podane obrazložitve vas naprošam, da v zgoraj navedenem roku (najkasneje do srede, 
01. junija 2022, do 22:00) po elektronski pošti, na naslov: alesboznik@siol.net pošljete svoja menja, 
vprašanja, predloge in pa vašo jasno opredelitev do predlaganega sklepa (ZA, PROTI, VZDRŽAN).  
 
 
V skladu s Poslovnikom je 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 OŠVP: 
 
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 – Obrazložitev predloga za dodatne pol ure oddelčne skupnosti na teden 

mailto:alesboznik@siol.net


 

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  

e-n as lo v :   

os . vp -d om za le@gu es t . a rn es . s i  

 
  

 

 
 

 

Datum: 24. 5. 2022 

 

 

Zadeva:         Obrazložitev predloga za dodatne ½ ure oddelčne skupnosti na teden  

 

 

Mnenje oz. soglasje staršev za dodatne ½ ure oddelčne skupnosti (razredne ure), katere 

bi izvajali 1 uro na teden 
 

 

Že vrsto let tako učenci kot tudi večina razrednikov opozarja, da so potrebe po razredni uri 

(oddelčni skupnosti) večje kot jih omogoča predmetnik za osnovno šolo 
(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Predmetnik-OS/Predmetnik-

za-osnovno-solo.pdf). Le ta omogoča ½ ure na teden, kar pomeni, da se ena ura izvaja na 14 dni. 

 

To potrebo je potrdila tudi samoevalvacija v šolskem letu 2021-22 z naslovom Razrede ure, ki 

se nadaljuje v naslednje šolsko leto. (https://www.os-vperka.si/za-starse/svet-starsev/) 

 

Ura oddelčne skupnosti je temeljna oblika organiziranosti učencev, kjer razrednik usmerja in 

vodi vzgojno delovanje v matičnem oddelku. Vsaka razredna ura ima strukturo ter namen. 

Ure oddelčne skupnosti oz. razredne ure so zagotovo tisti dejavnik, kjer lahko vzpostavimo 

boljši stik z učenci in oblikujemo pogoje za boljše medsebojne odnose. Oddelčna skupnost je 

pravzaprav pomemben socialni sistem, ki nujno potrebuje premišljeno vodenje in čas, da bi 

deloval kakovostno. 

 

Učitelji velikokrat teme razrednih ur opravljajo z učenci med odmori ali pa celo pri svoji uri. 

 

Zato predlagamo, da starši podprete pobudo učencev in učiteljev ter sprejmete odločitev, da se 

strinjate, da imajo učenci razredne ure vsak teden po 1 uro.  

 

 

 

Ravnateljica: Petra Korošec, mag 
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