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SVET ŠOLE 
 
Številka: 900-3/2021/1 
Datum:   12. 3. 2021 
 
 

ZAPISNIK 
1. konstitutivne seje Sveta šole, ki je bila v četrtek 18. 2. 2021 ob 18.45 uri 

preko aplikacije ZOOM 
 
 
Prisotni: Tjaša Kampos, Bojana Vodnjov, Maša Mlinarič, Alenka Živic, Dada Strle, 
Špela Zrimšek, Maja Čepin, Erika Snoj, Franjo Juran, Petra Korošec, Karlina 
Strehar 
Opravičeno odsotni: Sonja Orešek, Lenart Zajc 
 
Dnevni red: 

1. Poročilo o izidu volitev v Svet šole za mandatno obdobje 2021–2025 
2. Konstituiranje Sveta šole za mandatno obdobje 2021–2025: ugotovitveni sklep o 

veljavnosti mandatov: 

 5 predstavnikov zaposlenih 

 3 predstavnikov staršev 

 3 predstavniki ustanovitelja (Občina Domžale) 
3. Izvolitev predsednika/ce Sveta šole in njegovega namestnika/ce 
4. Dogovor o delovanju 
 
Ad 1) 
Konstitutivno sejo sklicuje in vodi ravnateljica in poda poročilo o izidu volitev 
zaposlenih v Svet šole za mandatno obdobje 2021–2025.  
 
Volitve za predstavnike delavcev v Svet šole je izvedla volilna komisija, katere 
predsednica je bila mag. Nataša Vanček.  Volitve so potekale 3. 2. 2021 v dveh 
delih, in sicer za tehnično – administrativni kader so potekale v  fizični obliki v šoli, 

v projekcijski dvorani,  od 12.00 do 13.00; za strokovni kader pa istega dne na 
daljavo, preko aplikacije Zoom, v okviru 16. redne seje učiteljskega zbora ob 18.00 
uri. 
Prisotni člani komisije na volišču v projekcijski dvorani so bili Nataša Fabjančič, 
Štefka Zore ter Saša Kotolenko Kovač. Na volitvah za strokovni kader preko 
aplikacije ZOOM pa so bili Nataša Vanček, Nataša Fabjančič ter Martina Lesjak. 
Ugotovljeno je bilo, da je od 21 volivcev (tehnično administrativni kader) vpisanih v 
volilni imenik, glasovalo 18 volivcev (3 odsotni). V skrinjici je bilo 18 glasovnic.  
Po končanem glasovanju strokovnega kadra preko aplikacije Zoom na 16. redni seji 
UZ ob 18.00, so bili rezultati po glasovanju vidni takoj. Na volilnem imeniku je bilo 
64 volivcev strokovnega kadra, od tega jih je volilo 57 (7 odsotnih).  
Kandidatna lista za člane Sveta šole je bila zaprta. 
Po pregledu glasovnic je komisija ugotovila, da so bile vse glasovnice veljavne, tako 
v fizični obliki kot elektronski glasovi. Po vseh preštetih glasovih, skupaj 75, je 



komisija ugotovila, da so vsi glasovi ZA izbrane člane predstavnikov zaposlenih. 
Potrjeni člani Sveta šole s strani zaposlenih za mandatno obdobje 2021-2025 so: 
 

 Alenka Živic, profesorica razrednega pouka 

 mag. Maša Mlinarič, pedagoginja, svetovalna služba 

 Bojana Vodnjov, socialna pedagoginja, učiteljica DSP 

 Dada Strle, tajnica viz 

 mag. Tjaša Kampos, profesorica kemije in biologije 
 
Glasovanje oz. volitve za predstavnike staršev v Svet šole je bilo izvedeno v okviru 
dveh dopisnih sej Sveta staršev, ki sta potekali od 12. 12. do 15. 12. 2020 in od 16. 
12. do 18. 12. 2020. Svet staršev kot predstavnike staršev v Svetu šole OŠ Venclja 
Perka za mandatno obdobje 2021-2025 imenuje: 
 

 gospo Špelo Zrimšek 

 gospo Majo Čepin  

 gospo Eriko Snoj 
 
S strani ustanoviteljice Občine Domžale še naprej ostajajo obstoječi predstavniki: 
 

 g. Lenart Zajc 

 g. Franjo Juran 

 ga. Sonja Orešek 
 
Sklep: Sprejme in potrdi se Poročilo o izidu volitev v Svet šole za mandatno 
obdobje 2021 – 2025. 
 
Ad 2) 
Konstituira se  Svet šole za mandatno obdobje 2021–2025 in ugotovi, da so volitve 
potekale v skladu z zakonodajo.  
 
Svet šole  sestavlja 11 članov: 
 
- 5 predstavnikov zaposlenih 
- 3 predstavniki staršev 
- 3 predstavniki ustanovitelja – Občina Domžale 
 
Ravnateljica zagotavlja, da so bile volitve izvedene v skladu z zakonodajo in da vsi 
kandidati izpolnjujejo pogoje za članstvo v Svetu šole za mandatno obdobje 2021-
2025. 

 
Sklep: Sprejmejo in potrdijo se predlagani člani Sveta šole za mandatno 
obdobje 2021–2025 (navedeni pod točko 1).   
 
Ad 3) 
Ravnateljica pove, da je v preteklem mandatu  zelo strokovno in uspešno svet vodila 
mag. Tjaša Kampos, prof. kemije in biologije na naši šoli, namestnica je bila mag. 
Maša Mlinarič. 
 
Novi člani sveta so se soglasno strinjali in so z dvigom rok potrdili, da mag. Tjaša 
Kampos ostane predsednica in mag. Maša Mlinarič njena namestnica tudi v novem 
mandatu. 
 
1. sklep: Za predsednico Sveta šole za mandatno obdobje 2021–2025 se 
sprejme in potrdi mag. Tjaša Kampos, predstavnica zaposlenih. 



 
2. sklep: Za namestnico predsednice Sveta šole za mandatno obdobje 2021-

2025 se sprejme in potrdi mag. Maša Mlinarič, predstavnica zaposlenih. 
 
Ad 4) 
Kaj so pristojnosti sveta šole, je določeno v Zakonu o financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZoFVI) v 28. členu. Letno se sestanejo 3-krat, razen v izjemnih 
primerih.  
 
Glede na službene obveznosti zunanjih članov, je smiselno za seje določiti dan v 
tednu, ki ustreza večini. Prisotni so se tako dogovorili, da se seje sklicujejo ob 
sredah ali četrtkih ob 18.00. 
 
Izvoljeni člani so imenovani za 4 leta. Če se v tem času člani zamenjajo, se izvedejo 
nadomestne volitve. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.30. 
 
 
 
Zapisničarka:      Ravnateljica: 
Dada Strle       Petra Korošec 
 
 


