
Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 
 
SVET STARŠEV 
 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2017/18 

 
Redna seja sveta staršev je bila v četrtek, 21. septembra 2017, ob 18. uri v učilnici 104/1. 
 
Sejo je sklicala in uvodoma vodila ravnateljica šole Petra Korošec. V nadaljevanju je 
vodenje seje prevzel novoizvoljeni predsednik sveta staršev Aleš Božnik. 
 
Na sejo so bili vabljeni: vsi predstavniki oddelkov, ter ravnateljica Petra Korošec, pomočnica 
ravnateljice Karlina Strehar, svetovalni delavki Nataša Fabjančič in Maša Mlinarič in 
organizatorka šolske prehrane Jelka Lesar. 
 
Podpisna lista prisotnosti je priložena arhiviranemu zapisniku (Priloga 1) 
 
Svet staršev je sklepčen: prisotnih 23 od skupno 26 predstavnikov oddelkov 
 
Predlagani dnevni red: 

1) Konstituiranje sveta staršev: 
− Izvolitev predsednika/predsednice sveta staršev 
− Izvolitev namestnika sveta staršev 
− Seznanitev s pristojnostmi sveta staršev, vodenje zapisnikov 
2) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (4. Seje z dne 23. 5. 2017) 
3) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 
4) Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18 
5) Soglasje sveta staršev k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2017/18 
6) Izvolitev članov v upravni odbor šolskega sklada za obdobje 2017 – 2019 
7) Vprašanja, pobude staršev  
8) Razno 

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

Zapisnikar za to sejo je Marjeta Merela, predstavnica 6.a. 

 
Ad 1) Konstituiranje sveta staršev: 

Ravnateljica je prisotne seznanila s 66. členom ZOFVI,  ki opredeljuje svet staršev, 
njegovo sestavo in naloge. 

Za predsednika sveta staršev so prisotni predlagali dosedanjega predsednika sveta 
staršev Aleša Božnika, predstavnika 6.b. Za njegovega namestnika pa Bena Belaka, 
predstavnika 1. c. Oba sta se s kandidaturama strinjala.  

SKLEP 1/2: Svet staršev je za svojega predsednika soglasno izvolil Aleša Božnika, 
za njegovega namestnika pa Bena Belaka.   



V nadaljevanju je ravnateljica predala vodenje seje novoizvoljenem predsedniku sveta 
staršev. 

Ob prevzemu vodenja seje predsednik opozori prisotne predstavnike razredov, da je 
pravilnik sveta staršev objavljen na spletni strani šole. 

Takoj za tem predsednik predlaga, da so glasovanja na tokratni seji sveta staršev javna.  

SKLEP 1/3: Prisotni se strinjajo, da so do preklica vsa glasovanja na tej seji sveta 
staršev javna.  
 

 

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (4. Seje z dne 23. 5. 2017) 
 

SKLEP 1/4: Svet staršev soglasno potrdi zapisnik prejšnje seje.  
 

 
 

Ad 3) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 
Ravnateljica je svetu staršev podala poročilo za šolsko leto 2016/17  ( http://os-
vperka.si/upload/files/KONCNO%20POROCILO%20O%20REALIZACIJI%20LDN%2020
16-17,%20julij.%202017-1.pdf ). 
 

Ad 4) Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18 
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt  ( http://os-
vperka.si/upload/files/LDN%202017-18-1.pdf ) in poudarila ključne točke. 
 
Izpostavila je problem jutranjega varstva, saj je vpisanih veliko učencev. Za otroke 
prvega razreda je jutranje varstvo brezplačno, za otroke drugega in tretjega razreda je 
potrebno minimalno doplačilo.  
Problem je tudi podaljšano bivanje, saj ministrstvo finančno ne pokriva potreb. V 
podaljšano bivanje je vključenih 292 učencev. Vendarle je šola uspela zagotoviti PB vsem 
prijavljenim učencem do 16:00 ure, tudi z združevanjem skupin. 
Podrobnosti o poteku NPZ starši lahko najdejo na (www.ric.si) . 
Letos poteka uvajanje angleščine v tretjih razredih. 
'Noč v knjižnici' bo organizirana z namenom priprave na Cankarjevo tekmovanje. 
Na razpisu za Zdrav življenjski slog naša šola ni bila izbrana. Verjetno je razlog tudi v 
tem, da ni bilo prijav s stani učencev predmetne stopnje. 
Knjižnica je odprta do 14.30, zato lahko učenci izjemoma in v dogovoru z vodstvom šole 
oz. knjižničarko na interesne dejavnosti čakajo v knjižnici, razen, če ima knjižničarka 
druge obveznosti.  
Ravnateljica je predstavila tudi nekaj načrtov za obnovo: menjava stolov in miz, menjava 
parketa v telovadnici, zvočna izolacija kletnih učilnic, menjava notranjih vhodov, sanacija 
meteornih jaškov, vodovod.  
V letošnjem šolskem letu se bodo na šoli posvečali vrednoti: skupnost.  
 
Svet staršev ni imel pripomb na LDN 2017/18. 
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http://os-vperka.si/upload/files/LDN%202017-18-1.pdf
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http://www.ric.si/


Ad 5) Soglasje sveta staršev k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2017/18 
Ravnateljica je predstavila predvideni nadstandardni program za šolsko leto 20117/18 
naveden v Publikaciji 2017/18 na strani 13 (Priloga 2). 

SKLEP 1/5: Svet staršev je podal soglasje k nadstandardnem programu šole za 
šolsko leto 2017/18. 

 
 
 
Ad 6) Izvolitev članov v upravni odbor šolskega sklada za obdobje 2017 – 2019 

Aleš Božnik je podal kratko poročilo o delovanju šolskega sklada. Šolski sklad posluje 
pozitivno. Sredstva, ki so trenutno na računu: 7.551,09 evrov. Šolski sklad je med drugim 
namenjen sofinanciranju nadstandardnih dejavnosti za tiste otroke, katerih starši ne 
zmorejo tega stroška. V letošnjem šolskem letu bo šolski sklad 30% sofinanciral vse 
prevoze na ekskurzije in šole v naravi vsem učencem. Sofinanciral bo tudi tabore za 
nadarjene. Finančno poročilo Šolskega sklada za šolsko leto 2016/17 je objavljeno na 
spletni strani šole.  
 
Upravni odbor  šolskega sklad sestavljajo 3 predstavniki šole in 4 predstavniki staršev. 
Mandat upravnega odbora šolskega sklada traja 2 leti in se lahko ponovi. Ravnateljica 
najprej predstavi člane, ki se jim končuje mandat. Nato pove, da je šola že izbrala svoje tri 
predstavnike (več kandidatov kljub spodbudam ni bilo) in sicer ekipo, ki je že do sedaj 
delovala v UOŠS, Bojano Vodnjov, Polono Seničar in Dado Strle.  
 
Pred izbiro predstavnikov staršev v upravnem odboru šolskega sklada, vsi štirje 
dosedanji predstavniki, Mihaela Somrak, Andrej Todorović, Aleš Božnik in Robert Pečnik 
(pisna izjava Priloga 3) potrdijo svojo pripravljenost prevzeti še en mandat, veseli pa bi 
bili tudi svežih sil. Ingrid Žajdela izrazi pripravljenost postati članica, zato Aleš Božnik 
svojo kandidaturo umakne.  
Predlagani kandidati za predstavnike staršev v upravnem odboru šolskega sklada so: 
Ingrid Žajdela, Mihaela Somrak, Andrej Todorović in Robert Pečnik.  

SKLEP 1/6: Svet staršev soglasno potrdi predlagane člane v upravni odbor 
šolskega sklada  za obdobje 2017 -19. To so: Ingrid Žajdela, Mihaela Somrak, Andrej 
Todorović in Robert Pečnik (predstavniki staršev), Bojana Vodnjov, Polona Seničar in 
Dada Strle (predstavniki šole). 

 
 
 
Ad 7) Vprašanja, pobude staršev 

 
Vprašanje staršev: Potekala je burna razprava glede ustreznosti učiteljice, ki poučuje 
angleščino od 1. do 3. razreda, tudi glede ustreznosti načina poučevanja. Mama ene od 
učenk pove, da se njena hči popolnoma 'odklopi' od ure, saj celoten pouk poteka v 
angleškem jeziku, na nivoju, ki je njej povsem nerazumljiv. S tem se je strinjalo več 
staršev. 
Odgovor šole: Ravnateljica bo prenesla mnenja in pripombe staršev učiteljici. Poudari, da 
je učiteljica strokovno ustrezna, morda ima le nekoliko manj izkušenj. Že v prihodnjem 
mesecu bo izvedla tudi hospitacijo. 



Vprašanje staršev: V 6. razredu je delovni zvezek za angleščino drugačen kot učbenik.  
Odgovor šole: Delovni zvezek je prenovljen, učbeniški sklad pa s sredstvi, ki so bila na 
voljo, še ni uspel zamenjati učbenikov. Ravnateljica potrdi, da bodo delovni zvezki kljub 
temu izpolnjeni. 
 
 
Vprašanje staršev: Nekateri starši so ponovno opozorili, da je problematično odhajanje 
učencev na kosilo med 6. in 7. šolsko uro, ker ne morejo tako hitro pojesti. Problem 
nastane zlasti takrat, ko učitelji 6. šolsko uro nekoliko podaljšajo. Nekateri učitelji ne 
upoštevajo kartončka za prednost.  
Odgovor šole: Ravnateljica bo opozorila učitelje, da učence po 6. šolski uri takoj spustijo 
na kosilo in da dovolijo prednost.  
 
 
Vprašanje staršev: Starši otrok iz Depale vasi so sicer zelo zadovoljni, da je še vedno 
organiziran prevoz otrok. Vendar pa nekateri otroci iz Depale vasi ne morejo vsak dan 
koristiti prevoza v šolo in nazaj zaradi različnega števila ur pouka.  
Odgovor šole: Ravnateljica pove, da je izdelava urnika zelo zahtevna stvar zaradi velikega 
števila izbirnih predmetov in organizacije le – teh. Posledično je nemogoče urnike tako 
prilagoditi, da bi vsi vozači začenjali in zaključevali pouk istočasno. 
 
 
Vprašanje staršev: Kdo odloča, kdo bo v določenem šolskem letu vodja aktiva?   
Odgovor šole: To je ravnateljica v dogovoru z aktivom.  
  
 
Vprašanje staršev: Starši morajo svoje in podatke otrok velikokrat vpisovati v različne 
obrazce. 
Odgovor šole: Ravnateljica pojasni, da ima šola osnovne računalniške programe, zato 
podatkov v obrazcih ne more prenašati iz leta v leto oz. iz enega programa v drugega. 
 
 
Vprašanje staršev: Kaj dela pritožbena komisija in kam poslati pritožbo? 
Odgovor šole: Pritožbena komisija je pristojna za razreševanje pritožb glede nestrinjanja 
s končno oceno, delovanjem ravnatelja, itd. Pritožba se pošle v tajništvo šole, s pripisom 
'Za pritožbeno komisijo'. 
 
 
Vprašanje staršev: Ali lahko v šolski jedilnici kosilo jejo tudi zunanji obiskovalci šole? 
Odgovor šole: Ne, šolska jedilnica je namenjena učencem šole ter zaposlenim in nikomur 
drugemu.  
 
 
Vprašanje staršev: V 9. c je bil ukraden dežnik. Nihče iz šole ni ukrepal oz. seznanil 
pristojnih.  
Odgovor šole: Manjše kraje se ponavljajo. Ravnateljica pojasni, da se o krajah velikokrat 
pogovarjajo. 



Vprašanje staršev: Čemu nekateri oddelki pri športni vzgoji nosijo šolske copate namesto 
športnih. 
Odgovor šole: Učencem nekaterih oddelkov je bila ponujena izbira med obema opcijama 
in nekaj oddelkov se je odločilo za šolske copate. 

Vprašanje staršev: Aleš Božnik, predstavnik enega od šestih razredov je ravnateljici pred 
sejo poslal pisno vprašanje glede neobveznega izbirnega predmeta nemščina N2N in 
prejel obširen pisni odgovor (Priloga 4).  
Ker je skozi diskusijo z ostalimi starši ugotovil, da je očitno na strani staršev še kar nekaj 
nejasnosti glede te teme (lansko šolsko leto so bili učenci 5. razredov razdeljeni v 
skupine glede na leto vstopa v N2N, nihče od dotičnih staršev ni dobil informacije o 
letošnji možnosti menjave skupin,…) in da se tema pravzaprav tiče širše populacije, ne le 
6. razredov, je na seji zastavil naslednje vprašanje:
Kako je predvidena organizacija skupin, oziroma diferenciacija, pri N2N skozi triletno 
obdobje. Seveda se učenci prvenstveno k tem neobveznem izbirnem predmetu vpišejo 
zato, da bi pridobili znanje še enega tujega jezika. A sočasno ne moremo pozabiti na 
ocene, s katerimi se nekateri otroci vendarle obremenjujejo. Starše namreč skrbi, ali ne 
prihaja do stagnacije in nasprotno preskakovanja osvojenega znanja, ter ali je ob 
združevanju učencev z več in manj leti učenja nemščine, res možno realno ocenjevati 
znanje posameznika, ob vsakokratnem upoštevanju trajanja njegove udeležbe pri 
predmetu? Kako je zastavljen prehod iz neobveznega izbirnega predmeta nemščina v 
obvezni izbirni predmet nemščina? 
Odgovor šole: Ravnateljica je glede oblikovanja skupin vsem prisotnim predstavila 
dejstva iz pisnega odgovora. Iz dodatnih komentarjev predstavnikov šole je bilo 
razumeti, da so že doslej opozarjali in ne prav spodbujali k vpisu v neobvezne izbirne 
predmete, saj je ob trenutni zakonski obliki pogosto nemogoče oblikovati homogene 
skupine. Tudi ob prehodu oziroma vpisu v obvezni izbirni predmet nemščina lahko 
prihaja do združevanja učencev z različnimi predznanji tega predmeta. 

Predlog staršev: Tomaž Schwarzbartl predlaga naj se za učence uvede izvajanje vaj za 
hrbet, trebušne mišice, pravilno sedenje, pisanje, pravilno nošenje torbe. V kolikor bi te 
vaje izvajali na primer par minut na začetku 5. šolske ure, bi sočasno dvignili sposobnost 
sledenja pouku učencev pri zadnjih urah v dnevu.   

Predlog staršev: Starši predlagajo, naj imajo učenci s seboj na izletih in ekskurzijah pijačo 
v lastnih posodah (bidonih), tako bi lahko v šoli dobili manj plastenk. Skupaj se 
potrudimo za čim manj odpadne embalaže.  



Ad 8) Razno 
Vodja prehrane Ga. Jelka Lesar obvesti prisotne starše, da je šola vključena v shemo 
šolskega sadja in po novem tudi v shemo šolskega mleka. Otroci sadje že dobivajo. Gre za 
lokalno pridelano sezonsko sadje. Po novem bodo dobivali tudi mleko, kefir, jogurt, 
skuto, sir. Vsi izdelki morajo biti izključno brez dodatkov in več kot polovica mora biti 
navadno mleko. Učenci od 1. do 5. razreda bodo sadje in mleko dobivali v razredih, od 6.  
do 9. razreda pa v jedilnici. V dnevih, ko bodo učenci dobili sadje ali mleko, bo jedilnik 
prilagojen. Za shemo sadja je letno namenjenih 6 evrov na otroka, za shemo mleka pa 4 
evre na otroka na leto. Odziv učencev je pozitiven, ni odpadne embalaže.  

Ravnateljica opozori, da na spletni strani šole lahko dostopamo do različnih podatkov, če 
vstopamo na spletno stran preko različnih brskalnikov. Starši naj bodo pozorni in naj v 
primeru, da do določenih vsebin ne morejo, poskusijo še preko drugega brskalnika.   

Ravnateljica opozori, da starši pri osnovnem paketu e-Asistenta nimajo vpogleda v 
ocene. Ta paket je brezplačen. 

Predstavniki v svetu staršev bodo tudi letos po e-pošti avtomatsko obveščeni o vsaki 
objavi na spletni strani šole. 

Seja je bila zaključena ob 20.45. 

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

Domžale, 18. 10. 2017 

Zapisala:  Marjeta Merela, l.r. Predsednik: Aleš Božnik, l.r. 

Priloga 1 – Podpisna lista prisotnosti 
Priloga 2 – Predvideni nadstandardni program za šolsko leto 20117/18 
Priloga 3 – Pisna privolitev v kandidaturo 
Priloga 4 – Pisna vprašanja staršev in odgovori 
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5. DRUGAČNE OBLIKE POUKA (z doplačilom staršev):

 Plavalni tečaj, tabori, šola v naravi:

 2. r: naravoslovni tabor, 3 dni, od 28. 3. do 30. 3. 2018,  CŠOD 
Jurček, Kočevje, vodja Alenka Živic 

 3. r: plavalni tečaj 20 ur, od 6. 11. do 10.11. 2017, Atlantis, 
vodja Katja Erban 

 4. r: zimska šola v naravi s tečajem smučanjem, 5 dni, od 15. 
1. do 19. 1. 2018, Ribnica na Pohorju, vodja Bojan Bokalič

 5. r: letna šola v naravi, 5 dni, slovenska obala, 11. 9. do 15. 6. 
2017, vodja Primož Parkelj 

 7. r: naravoslovni tabor, 5 dni, od 12. 2. do 16. 2. 2018, CŠOD 
Kolpa Radenci in po potrebi še Kranjska Gora, vodja mag. 
Maša Mlinarič 

 Obogatitveni vikend tabori, predmetna stopnja:

 socialne veščine (7. do 9. razred) 20. 10. do 22. 10. 2017 v
CŠOD dom Bohinj, vodja mag. Karlina Strehar

 kemijski tabor (izbirni predmet) od 2. 2. do 4. 2. 2018 v CŠOD
Burja, vodja mag. Tjaša Kampos

 popoldnevi gledališke igre (6. do 9. razred) v šoli, izvajalke
Katja Erban, Tina Preglau Ostrožnik, Vanja Repič

 likovni vikend od 25. 5. do 27. 5. 2018 v šoli, vodja Vanja Repič

 Ekskurzije:
 1.razred:    Arboretum Volčji Potok, naš park, junij 2018 
 2.razred:    Živalski vrt Ljubljana, junij  2018 
 3.razred:    Kamnik – staro mesto, junij 2018 
 4.razred:    Ljubljana – glavno mesto, junij 2018 
 5.razred:    Postojnska jama, maj 2018  
 6.razred:    Priče preteklosti (Celje, Rogatec), september 2017    
 7.razred:    Kras in obala, april 2018 
 8.razred:    Na Dolenjsko: Rašica, Ribnica, maj 2018 
 9.razred:    Muzej premogovništva v Velenju, april 2018 

V primeru zadostnih prijav bomo planirali tudi: 
 ekskurzijo Avstrija (predvidoma Celovec), maj (7., 8. in 9. r pri

izbirnem predmetu TVZ, NEM in nadarjeni), vodja Arh;
 ekskurzijo Avstrija, maj (4., 5. in 6. r pri neobveznem izbirnem

predmetu N2N in nadarjeni), vodja Arh.



PISNI ODGOVORI PREDSTAVNIKOV ŠOLE NA PISNA VPRAŠANJA PREDSTAVNIKOV 
STARŠEV PRED 1. REDNO SEJO SVETA STARŠEV 2017/18 
 
 
 
1) Aleš Božnik 6.b 
N2N: Nekaj staršev me je prosilo, naj na seji Sveta staršev izpostavim vprašanje neobveznega 
izbirnega predmeta nemščine v šestih razredih. Glede na to, da se tema dotika samo treh 
oddelkov, nam morda lahko odgovorite tudi direktno. 
Po informacijah, ki jih imamo, so letos v šestem razredu  pri N2N učenci združeni ne glede na 
število let obiskovanja tega predmeta (prvo, drugo in tretje leto obiskovanja). Starše močno 
moti, v kolikor nekateri otroci sedaj poslušajo snov še enkrat, drugi pa so določeno snov 
preskočili. Prosimo za opis in razlago trenutne situacije. 
 
Odgovor: 
V neobvezni izbirni predmet nemščina se po zakonu vključujejo učenci iz različnih razredov 
in z različnimi predznanji. Nemogoče je oblikovati popolnoma enakovredne skupine, zato je 
potrebna notranja diferenciacija.  
Učiteljica je v prvih urah preverila predznanje učencev ter komunicirala z učenci in starši, kjer 
bi bile potrebne menjave. Nekateri so želeli, ostati v skupini z namenom, da utrdijo znanje, 
čeprav jim je bila ponujena možnost menjave skupine.  
Vsekakor je takšen način dela tako za učence kot tudi za učiteljico zahtevnejši. Notranja 
diferenciacija zahteva veliko samostojnosti in zbranosti učencev, prav tako pa dodatno 
pripravo učitelja, da uro izpelje tako, da vsak posameznik uspe doseči zastavljene cilje. 
 
 
 

Odgovor pripravila ravnateljica Petra Korošec, mag 
 




