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Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 
 
 
SVET STARŠEV 
 

Zapisnik 2.  seje sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2014/15 

 
Seja sveta staršev je bila v sredo, 18. februarja 2015, ob 18 uri. 
 
Sejo je sklicala in  vodila predsednica sveta staršev Nataša Gerič.   
 
Navzoči: podpisna lista prisotnosti priložena arhiviranemu zapisniku 
 
Drugi navzoči: ravnateljica Petra Korošec, pomočnica ravnateljice Karlina Strehar, svetovalna 
delavka Nataša Fabjančič. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (1. seja z dne 25. 9. 2014) 

2. Predstavitev samoevalvacijske analize 2014 

3. Pripombe in predlogi staršev 

4. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu šole 

5. Uresničevanje LDN 

6. Poročilo UO šolskega sklada 

7. Razno   

a. Poročilo o delovanju ZASSS 
 
Na predlog staršev se predlagani dnevni red dopolni: pod točko 3 se doda Pripombe in predlogi 
staršev. 

 
SKLEP 2/1: Prisotni so soglasno potrdili dnevni red seje.  

 
 
Ad 1)    Ga. ravnateljica Petra Korošec je podala pripombo pod točko 8: 

Vprašanje: Ali lahko učenci, ki niso vključeni v OPB, počakajo v šoli na interesne 
dejavnosti?  
 
Odgovor: Učenci lahko v takih primerih, kot tudi v primerih obiskovanja izbirnih 
predmetov po prazni uri po urniku, počakajo v šoli, npr. v kotičkih, kjer nanje popazijo 
zaposleni. 
 
Popravek odgovora se glasi: Učenci, ki čakajo na interesne dejavnosti nimajo varstva, 
oziroma niso pod nadzorom. 
  
Ostalih vsebinskih pripomb na posredovani zapisnik 1.seje sveta staršev 2014/15 z dne 
25.9.2014, ni bilo. 

             
  

SKLEP 2/2: Zapisnik je bil z dopolnitvijo soglasno potrjen.  
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Ad 2)   Predstavitev samoevalvacijske analize 2014 
  

Ga. Fabjančič Nataša nam je predstavila rezultate samoevalvacijske analize učiteljev. 
  
Predlog s strani staršev je bil, da bi učitelje ocenjevali tudi učenci ter starši. Odgovor s 
strani šole je bil, da bi leti ocenjevali na podlagi ugodja in ne strokovnosti, kar pa ne bi 
vplivalo na nadaljnji razvoj učiteljev. 
 
Ravnateljica je povedala, da primerjavo s samoevalvacijo naredi tudi ona sama. 
 
Starši so podali mnenje, da je potrebno vrniti avtonomnost učiteljem. 

 
Podrobnejše poročilo je v prilogi tega zapisnika in je njegov sestavni del. Dosegljivo je na 
spletni strani šole (Za starše> Svet staršev) 

 
 
Ad 3)  Pripombe staršev 
 
         S strani staršev je prišel predlog, da naj bi se sestanki sveta staršev sklicevali pol ure preden 

se pridružijo predstavniki šole, da se lahko predebatirajo in uskladijo aktualne tematike. 
           
 Ga. Gerič je obrazložila, da tokratnega sestanka ni sklicala prej, ker niti na svojo pobudo 

ni dobila nikakršnih vprašanj, čeprav je bil na prejšnji seji sprejet sklep, da se vprašanja 
pošlje nekaj dni prej, da se lahko odgovori pripravijo do seje staršev. 

           
 Predlog, da se sestanek vsakič skliče pol ure prej ni bil sprejet. Zanj je glasovalo 6 staršev. 
           
 Ga. Gerič je dala na glasovanje še drugi predlog: Sestanek se skliče pol ure prej v kolikor 

je v naprej zaželeno s strani predstavnikov sveta staršev – v primeru kočljivih situacij, ki 
jih je potrebno rešiti. 

           
 Predlog je bil sprejet z veliko večino. 
  
          Vprašanje: Kakšna je situacija z mobilnimi telefoni v šoli? 
          
      Odgovor šole: V pravilniku šole je napisano, da so mobilni telefoni prepovedani in jih v 

primeru kršitve učitelj lahko odvzame. Otrok ima telefon lahko s seboj, vendar 
pospravljenega v šolski torbi.  Učitelji so bili na začetku leta opozorjeni, da morajo v 
primeru kršitev ostati striktni in ukrepati glede na določila pravilnika. To se tudi izvaja, 
saj je posledično število odvzemov v letošnjem šolskem letu naraslo. 

               
          Vprašanje: Ali je telefon za učitelje tudi prepovedan? (pripomba iz razreda 6.b.) 
           
 Odgovor: Učitelji prav tako ne smejo imeti telefonov – oziroma morajo imeti utišane, 

razen v izjemnih primerih. 
 Predlog: S strani staršev je prišel predlog, da bi se naredila delavnica na temo 

kleptomanije. Največja problematika je v trgovini Tuš nasproti šole. 
 
           Vprašanje:  Ali se lahko kolesarnica pred šolo zapre? Dogaja se namreč, da se na kolesu 

pojavljajo odvite zavore in sedeži, pri čemer lahko pride do nesreče. 
           
 Odgovor: Kolesarnica se zaradi prostorske stiske ne more zapreti. 
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         SKLEP 2/3: Predstavniki sveta staršev  na roditeljskem sestanku v svojih razredih 
predlagajo ostalim staršem, naj  se o obeh temah – kleptomaniji in nevarnosti 
vandalizma pri kolesih pogovorijo s svojimi otroki. 

 
       Vprašanje : Ponovno se je razvnela razprava o nasilju med vrstniki: v šoli, na poti 

domov. Mnenje staršev je, da bi morala šola in učitelji redno obveščati o nasilju in na 
kakšen način se to rešuje. Nikakor pa ni sprejemljivo, da starši za problematiko izvedo 
nekaj mesecev po dejanju. 

 
          Odgovor: Psihologinja, ga. Fabjančič je obrazložila, da ima šola izdelan protokol, kako in 

na kakšen način se ukvarjajo s tovrstnimi primeri. Prav tako je bila v lanskem letu na 
roditeljskem sestanku delavnica za starše na temo nasilja. Enake delavnice ponavljati ne 
bi imelo smisla. Se pa na šoli ukvarjajo z zelo resnimi primeri, pri katerih sodelujejo tako 
s Centrom za socialno delo v Domžalah kot tudi s policijo. 

           
 Primere nasilja rešujejo s takojšnjim pogovorom z udeleženci ter starši. Nadalje je 

izrečen ukrep. Starši žrtve pa imajo vpogled v zapisnik. 
            
 Prav tako nam predstavi, da so na spletni strani šole objavljene informacije o nasilju ter 

kakšno naj bo ravnanje v takšnih primerih. Na naslovni strani poiščite Za starše/Kam po 

pomoč?/POLICIJA - NASILJE MED VRSTNIKI     
            
 Za tiste, ki računalniško še niso podkovani, pa vse informacije dobijo na šoli pri 

psihologinji. 
 
          Vprašanje: Ali se bo e-asistent uvedel tudi za starše? 
           
 Odgovor: Ravnateljica je predstavila, da je res prednost e- asistenta v hitrem 

informiranju in boljšem pretoku informacij. Hkrati pa je navedla, da se s tem prekine 
odnos med starši in učitelji, ki je že tako precej šibek. Prav tako se s tem znižuje 
odgovornost in samostojnost učencev. Ravno zaradi teh razlogov šola ne razmišlja o 
uvedbi e-asistenta za starše. 

  
          Vprašanje: Kaj se lahko stori s prometno ureditvijo  na Ljubljanski cesti, mimo občinske 

stavbe? 
           
 Odgovor: V zvezi s to problematiko se je potrebno obrniti na Občino. Za te potrebe je bil 

ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v prometu. Na zahtevo Občine je morala vsaka 
šola predlagati predstavnika. 

 
 Starši smo se dogovorili, da naslednjo sejo skličemo pol ure preden se nam pridružijo 

predstavniki šole, da se pogovorimo o prometni problematiki. Ga Verbole se je javila, da 
bo zbrala podatke na to temo.   

 
        Vprašanje: Izpostavljeno je bilo, da so imeli v 7.b. več testov takoj po počitnicah – dva 

testa in govorne vaje. 
  
 Odgovor: Ravnateljica  je odgovorila, da je to v skladu s pravilnikom, vendar bo na to 

opozorila učitelje.  
 
               
Ad 4)   Poročilo predstavnika staršev v svetu šole   

 Na sestanku so se obravnavale predvsem proceduralne zadeve.   
 Sprejeta je bila sprememba pravilnika o prehrani.         

 

http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/427?lang=
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Ad 5)   Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015 
 
 Ga. ravnateljica pove, da sledimo zastavljenim smernicam LDN in ga uresničujemo po 
planu, ki smo si ga zastavili.  

 
 
Ad 6) Poročilo šolskega sklada in razprava 
           
 Končno stanje sredstev je na dan 31.12.2014 znašalo 13.760,24 eur. 
 
 Ponovno se je pokazala pripravljenost pri sodelovanju pri projektu Adijo šola. K 

sodelovanju so povabljeni vsi starši. Predstavljena je bila ideja o zbiranju rabljenih igrač, 
nakita in ostalih stvari, ki bi jih potem na dogodku prodajali. Vendar pa ideja s strani 
nekaterih staršev ni bila dobro sprejeta.  

 
 
Ad 7)  Razno 
   
           Ga. Nataša Gerič je podala poročilo o delovanju ZASSS-a. 
            
 Predvidoma 16. 4. 2015 bo na Osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku potekalo 

posvetovanje z naslovom ODNOSI MED STARŠI IN UČITELJI – TEMELJ VZGOJE V ŠOLI. 
Udeleženci posvetovanja bodo starši, učitelji in ravnatelji, potekalo bo v obliki delavnic, 
na katerih bomo izmenjali mnenja, izkušnje, želje, dobre prakse ter možnosti izboljšanja 
medsebojnih odnosov.  

 Posvetovanje bo izvedeno v okviru Aktiva svetov staršev osnovnih šol domžalsko-kamniške 
regije, udeležila pa s ga bo tudi naša šola z dvema staršema, ravnateljico ter učiteljem.   

          
 Ga. Gerič je povedala, da je bil tak model posvetovanja uporabljen že na nivoju ZASSS, 

izvedli pa so ga tudi že nekateri aktivi in nekatere posamezne šole. Izkušnje so bile 
izredno pozitivne, zato je izrazila upanje, da se bo ta model dela prenesel tudi na našo 
šolo, izbiramo pa lahko med neomejenim številom tem.   

          
 Zaprosila je tudi predstavnike v Svetu staršev, da e-novice ZASSS–a, ki jih vsak mesec 

pošilja predstavnikom razredov, ti prepošljejo še ostalim staršem v svoji razredih. Ker 
smisel tega je, da novice pridejo prav do vsakega starša.  

 
Seja je bila zaključena ob 21:05. 
 
 
Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta 
staršev.  
 
 
 
Domžale, 25. 2. 2015 
 

Zapisala:  Eva Vesel, l.r. Predsednica: Nataša Gerič, l.r. 


