
Osnovna šola Venclja Perka 

Ljubljanska 58 a 

1230 Domžale 

 

 

Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2011/12 

 

 

Seja Sveta staršev je bila v ponedeljek, 12. aprila 2011, ob 18. uri. Vodila jo je predsednica Nataša Gerič. 
 

Navzoči: podpisna lista priložena arhiviranemu zapisniku 

 

Druge navzoče: ravnateljica Irena Vavpetič, pomočnica ravnateljice Karlina Strehar psihologinja Nataša 

Fabjančič in vodja prehrane Jelka Lesar 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (2. seja, 28. 2. 2012, že prejeli) 

2. Poročilo s seje Aktiva svetov staršev domžalsko-kamniške regije  

3. Poslovnik sveta staršev (osnutek na spletni strani) 
4. Vprašanja, pobude, predlogi in odgovori z roditeljskih sestankov januarja 2012   

5. Razno 

 

Svet staršev šteje 27 članov, na seji je bilo prisotnih le 9 članov, 11 se jih je opravičilo. Ugotovili smo, da 

kvorum ni dosežen. Ker poslovnika nimamo, smo se prisotni dogovorili, da bomo sejo kljub temu izpeljali, 

vendar ne bomo sprejemali nobenih sklepov.   

 

 

K 1) 

Na zapisnik prejšnje seje prisotni nismo imeli nobenih pripomb, prav tako do pričetka seje nismo prejeli nobenih 

pripomb.  
 

K 2) 

Predsednica Sveta staršev Nataša Gerič je poročala o delu Aktiva svetov staršev domžalsko-kamniške regije in 

ZASSS. Nekaj poudarkov:  

 

- Zaživela je spletna stran ZASSS (www.zasss.si). Obiščite jo, oglasite se s predlogi, pobudami, 

pripombami. Prav tako lahko starši sodelujemo na forumu za starše na spletni strani MIZKŠ.  

- Do 26. 3. 2012 je na spletni strani Ministrstva potekala spletna anketa o šolskih počitnicah.. Sodelovalo 

je več kot 26.000 oseb, od tega več kot 50 % staršev. Velika večina jih je ocenila, da so počitnice 

primerno razporejene, nekoliko manj jih soglaša s sedanjo razporeditvijo jesenskih počitnic, največ 

kritik pa se nanaša na zimske počitnice. Glede zimskih počitnic se je največ udeležencev ankete izreklo 

za povratek na stanje izpred leta 2010; teh je približno 45 odstotkov, še dodatnih 20 odstotkov pa bi si 
želelo dva tedna zimskih počitnic namesto jesenskih. Manj kot 30 odstotkov jih je ocenilo, da je rešitev 

zadnjih dveh let ustrezna.  

Ministrstvo je izvedlo anketo v okviru priprav na oblikovanje šolskega koledarja za prihodnje leto, ki bo 

objavljen predvidoma v maju ali v juniju. Minister dr. Žiga Turk in državna sekretarka Mojca Škrinjar 

sta že večkrat poudarila, da želita slišati mnenje zainteresiranih pred sprejemom odločitve o spremembi 

režima zimskih počitnic; s tega vidika je anketa prikazala zanimive podatke, vsekakor pa mora končno 

odločitev sprejeti minister. 

- ZASSS smo predstavili novemu ministru MIZKŠ, dr. Žigi Turku in državni sekretarki, ge. Mojci 

Škrinjar. Čutiti je bilo naklonjenost in podporo do Zveze s strani ministrstva. Obljubili so kontaktno 

osebo na ministrstvu za sodelovanje z Zvezo ter iskanje poti za financiranje (članarina za Evropsko 

združenje staršev (EPA) in drugi materialni stročki). Minister in državna sekretarka sta zagotovila tudi 
zgodnje obveščanje o načrtovanih spremembah in vključevanje predstavnikov ZASSS v razpravo o le-

teh.  

- 14. 4. 2012 se bodo člani ZASSS srečali na drugem rednem zasedanju Skupščine. Ob tem je 

organizirano tudi posvetovanje (v obliki delavnic) z naslovom »Pogled staršev na kakovost v šoli«. 

http://www.zasss.si/


- V ZASSS se je oblikovala delovna skupina, ki bo delovala na področju pristojnosti in delovanja svetov 

staršev in pripravila smernice za oporo pri delu svetov staršev ter za sestavo poslovnikov in drugih 

dokumentov.    

- Od svoje ustanovitve (junija lansko leto) je Zveza postala pomemben sogovornik na šolskem polju in 

vedno pogosteje jo zaprosijo za mnenje o perečih zadevah. Tako je na prošnjo STA Zveza podala izjavo 

v zvezi z varčevalnimi ukrepi Vlade:  

 

Starši se zavedamo, da je država v gospodarski krizi in da je varčevanje pri izdatkih iz proračuna 

nujno. Skrbi pa nas, ker po našem mnenju nekateri predlagani ukrepi vodijo v poslabšanje kakovosti 
izobraževanja naših otrok, kar je nesprejemljivo. Verjamemo, da se da privarčevati tudi z ukrepi, ki ne 

bodo prizadeli kakovosti šolanja in pričakujemo, da bo vlada z deležniki šolskega sistema take ukrepe 

tudi našla.  

Ker h kakovostnemu delu v šoli sodi tudi primerna prehrana, pričakujemo, da zaradi morebitnega 

varčevanja pri subvencijah za šolsko prehrano noben učenec ne bo ostal brez šolske malice. 

 

K 3) 

Ker delovna skupina ZASSS pripravlja smernice in priporočila za pristojnosti svetov staršev in oblikovanje 

poslovnikov, smo se strinjali, da počakamo nanje. V zvezi s poslovnikom nismo sprejemali nobenih sklepov, so 

pa nekateri imeli pripombe in predloge:  

- Namestnika predstavnika ne izvolijo v vseh razredih, prav tako se ne spremlja, kako redno se 
predstavniki udeležujejo sej Sveta staršev.  

- Kandidata za predstavnika predlaga razrednik in/ali starši. Volitve so lahko tudi tajne, o načinu izvedbe 

volitev se odloči vsak oddelek sam.  

- Mandat članov Sveta staršev in prav tako njegovega predsednika ter namestnika traja eno leto z 

možnostjo ponovne izvolitve.  

- Opredeliti je potrebno možnost in način razrešitve članov in predsednika ter njegovega namestnika v 

primeru nevestnega opravljanja svojih obveznosti.   

 

K4) 

Pomočnica ravnateljice je predstavila vprašanje predloge in pobude, ki jih je povzela iz zapisnikov oddelčnih 

roditeljskih sestankov. Vsa vprašanja in predlogi so objavljeni na spletni strani šole v rubriki Za starše/Svet 
staršev, z naslovom »Pripombe, predlogi in vprašanja staršev na 2. roditeljskem sestanku – odgovori šole«.   

V nadaljevanju so navedena samo tista vprašanja, na katera smo imeli starši pripombe:  

- 1.A Problem parkiranja pred šolo – predlog označitve parkirišč z modro barvo 

Starši: Lahko bi šola (občina) poskusila odkupiti zemljišče bivše Metalke  

Šola: To smo že naredili, vendar je lastnik postavil previsoko ceno.  

- 5.A Nasilje in droge – boljše obveščanje o tej problematiki s strani šole 

Starši: Šola naj vsaj enkrat letno (na seji Sveta staršev) poroča o tem, kaj se dogaja in o vzgojnem 

delovanju šole. Seveda brez imen.  

Starši: Lahko bi se združili z ostalimi domžalskimi šolami in dali skupno pobudo na policijo, da bi 

povečala preventivno delovanje.    

Šola: Sodelovanje z zunanjimi institucijami (policija, socialna služba) je dobro. Je pa res, da se običajno 

rešujejo le konkretne situacije in bi mogoče lahko več naredili na preventivi.    
 

K5) 

Pripravljen je bil predlog oblik učne diferenciacije, na katerega mora Svet staršev dati soglasje. Ravnateljica 

pove, da se na tem področju pripravljajo novosti, in sicer, da bi o tem glasoval učiteljski zbor in soglasje sveta 

staršev ne bi bilo več potrebno. Ker pa trenutno ni jasno, kdo potrjuje diferenciacijo, želi ravnateljica kljub temu 

pridobiti mnenje Sveta staršev. Starši povedo, da nekateri ne razumejo prav dobro oblik učne diferenciacije. Ker 

nismo bili sklepčni, o tem nismo glasovali. Razpravo in glasovanje o predlogu ravnateljice o oblikah učne 

diferenciacije bomo izvedli na naslednji seji.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.20 uri. 

 
Domžale, 20. 4. 2012 

 

 

 

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

 


