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Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 
 
 
SVET STARŠEV 
 
 
 

Zapisnik 1.  seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2013/2014 

 
 
Seja Sveta staršev je bila v četrtek, 26.  septembra 2013, ob 18. uri. 
 
Do konstituiranja Sveta staršev jo je vodila ravnateljica Petra Korošec, nato pa 
predsednica Nataša Gerič. 
 
Navzoči: podpisna lista prisotnosti priložena arhiviranemu zapisniku 
 
Drugi navzoči: ravnateljica Petra Korošec, pomočnica ravnateljice Karlina Strehar, psihologinja 
Nataša Fabjančič, vodja prehrane Jelka Lesar  
 
Dnevni red: 

1) Konstituiranje sveta staršev 
a. Izvolitev predsednika/predsednice sveta staršev 
b. Izvolitev njegovega namestnika/namestnice 
c. Seznanitev s pristojnostmi sveta staršev, vodenje zapisnikov 

2) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (4. seja, 28. maj 2013) 
3) Kratko poročilo o delu sveta staršev v šolskem letu 2012/2013 
4) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13 
5) Razprava in mnenje o predlogu četnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14 
6) Soglasje sveta staršev k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2013/14 (vse, 

kar starši so-financirajo) 
7) Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada 
8) Vprašanj, pobude staršev 
9) Razno 

 
SKLEP 1.1: Vsi prisotni so potrdili dnevni red seje. 

 
 
Ad 1) Konstituiranje sveta staršev  

 
Ravnateljica šole Petra Korošec, ki je sklicala 1. sejo Sveta staršev v šolskem letu 
2013/14, je svet staršev seznanila z njegovimi pristojnostmi. 
Svet staršev je izvedel javne volitve za predsednika in podpredsednika Sveta staršev. Za 
predsednico je bila predlagana Nataša Gerič in Robert Pečnik za njenega namestnika. Vsi 
prisotni so z dvigom rok podprli njuno kandidaturo. 
 
SKLEP 1.2: Svet staršev je izvolil Natašo Gerič za predsednico Sveta staršev in 
Roberta Pečnik za njenega namestnika. 
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S strani staršev je bila podana pripomba, da so bila vabila poslana zelo pozno. 
 
SKLEP 1.3: Datum 1. seje Sveta staršev bo odslej šola sporočila že na prvem 
roditeljskem sestanku. 
 
  

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
 
Zapisnik se dopolni v točki 7) Razno, s prošnjo staršev, da se seznam in urnik brezplačnih 
interesnih dejavnosti objavi takoj, ko je mogoče, oz najkasneje 31. 8. oz. 1. 9., z namenom 
lažjega usklajevanja zunanjih in šolskih dejavnosti otrok.  
 
Pregled realizacije sklepov iz zadnjega zapisnika: 
 
SKLEP 4.2: Delovna skupina za poslovnik sveta staršev je pregledala osnutek poslovnika 
in podala nekaj pripomb. Ko bo izdelana končna verzija vzorčnega poslovnika, ki ga 
pripravlja delovna skupina ZASSS, bo vse skupaj poslano članom Sveta staršev.  
 
SKLEP 1.4: Svet staršev je potrdil popravljen zapisnik 4. seje, z dne 28. 5. 2013. 
 
SKLEP: 1.5: Urnik interesnih dejavnosti bo poslej objavljen 31. 8. oz. 1. 9.   
 
 

Ad 3) Kratko poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2012/2013 
 
Imeli smo tri redne in eno izredno sejo na kateri smo oblikovali mnenje o kandidatih za 

ravnateljico/ravnatelja OŠ Venclja Perka za mandatno obdobje 2013 - 2018.   

Ustanovili smo delovno skupino za prometno ureditev: 
 Po večkratnih urgencah je Občina obljubila, da bo preverila situacijo pri podjetju 

Gastro, ki je pristojno za čiščenje snega in zagotovila ustrezno čiščenje snega na  
šolskih poteh. 

 Prehod čez železnico pri železniški postaji: Občina ni pristojna za to ureditev, 
železnica pa take ureditve ne načrtuje.  

 Semaforizacija prehoda čez magistralno cesto pri Prešernovi cesti: Že leta 2012 je 
bila izdelana idejna zasnova in poslan dopis pristojnim na republiškem nivoju, 
odgovora še ni.  

 
Izvedli smo anketo o nadstandardnem programu, s katerim so starši zadovoljni, smo pa 
podali nekaj predlogov in pobud za izboljšavo in pocenitev programa, šola pa je obljubila, 
da jih bo po najboljših močeh skušala upoštevati, kolikor bo to mogoče.  
 
Volili smo 3 predstavnike staršev v Svet šole za mandatno obdobje 2013-2017 in hkrati 
sklenili, da predstavniki poročajo na vsakokratnih sejah Sveta staršev.  
 
Potrdili smo predlagano skupno nabavno ceno delovnih zvezkov za posamezne razrede 
in hkrati pohvalili šolo in učitelje, ker je glede na ostale šole v regiji je naša šola med 
najcenejšimi. To je plod sodelovanja med starši in učitelji in starši želimo, da bi še naprej 
iskali rešitve in še znižali cene.  
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Predlagali smo, da se ob koncu vsakega šolskega leta naredi poročilo o zbranih sredstvih 

šolskega sklada in za kaj so bila porabljena. Tako bi starši lažje pozvali ostale starše naj 

prispevajo.  

Dogovorili smo se, da bomo v letošnjem letu sprejeli poslovnik sveta staršev.   

 
Ad 4) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13 
             

Poročilo je dostopno na spletnih straneh šole: 
http://www.os-vperka.si/dokumenti-obrazci/interni-akti/ldn-porocilo/ 
 
SKLEP 1.5: Svet staršev sprejme poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za 
šolsko leto 2012/13. 

 
 
Ad 5) Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14 

 
Letni delovni načrt  je dostopen na spletnih straneh šole: 
http://www.os-vperka.si/dokumenti-obrazci/interni-akti/ldn-porocilo/ 
 
Poudarki: 
 Za devet oddelkov OPB je v letošnjem šolskem letu odobrenih le 166 ur kar je za 21 

ur manj kot lansko šolsko leto.. Šola to rešuje na način, da cele oddelke OPB 
prevzemajo različni učitelji, ki izvajajo interesne dejavnosti oz. doprinos ur, da  se 
tako lahko zagotovi ustrezno varstvo otrok. 

 Za jutranje varstvo 1. razredov ima šola le 12,5 ure, kar je organizirano tako, da je 
prvi učitelj prisoten od 6:00 do 8:00 ter drugi učitelj od 7:30 do 8:10 (10 minut na 
dan za doprinos). Učenci višjih razredov se lahko pridružijo jutranjemu varstvu le do 
zapolnitve prostih mest. Število vpisanih učencev prvih razredov je 34, kar pomeni, 
da se do zapolnitve mest lahko priključi še 22 učencev (oz. 26 učencev: normativ 
28+2) 

 V letošnjem šolskem letu ne bo delovne sobote. 
 V 6. razredu bo letos NPZ obvezen. 
 
SKLEP 1.6: Svet staršev sprejme letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14. 
 
 

Ad 6) Soglasje sveta staršev k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2013/14 (vse, 
kar starši so-financirajo) 

 
Glede na to, da nekaj nadstandardnih programov šola izvede že v septembru, še preden 
Svet staršev odobri njegovo izvajanje, svet staršev šoli svetuje da bi nadstandardni 
program dala v odobritev že na zadnji spomladanski seji za oddelke od 2. do 9. razreda. 
Za oddelke 1. razredov in spremembe že sprejetega programa za višje razrede pa v jeseni 
na 1. seji sveta staršev. 
 
SKLEP 1.7: Svet staršev sprejme nadstandardni program v šolskem letu 2013/14. 
 
 

Ad 7) Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada 
 

http://www.os-vperka.si/dokumenti-obrazci/interni-akti/ldn-porocilo/
http://www.os-vperka.si/dokumenti-obrazci/interni-akti/ldn-porocilo/
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Za člane upravnega odbora šolskega sklada za 4-letni mandat so kandidirali naslednji 
starši: Robert Pečnik, Ingrid Žajdela, Patricija Verbole in Natalija Podjavoršek. 
 
SKLEP 1.8: Svet staršev v upravni odbor šolskega sklada imenuje Roberta Pečnika, 
Ingrid Žajdela, Patricijo Verbole in Natalijo Podjavoršek. 
 
 

Ad 8) Vprašanja in pobude staršev 
 
 Vprašanje: Zakaj učenci v oddelkih OPB ob lepem vremenu niso na prostem? 
 

Odgovor: Program OPB je sestavljen iz naslednjih aktivnosti: kosilo, pisanje domačih 
nalog, sprostitvene dejavnosti in usmerjenega prostega časa. Skozi ves program se 
izvajajo tudi interesne dejavnosti, zaradi katerih učeni odhajajo in prihajajo v 
oddelke OPB, kar učiteljem otežuje organizacijo dejavnosti na prostem. Učitelji se v 
najboljši meri trudijo, da bi oddelki OPB preživljati lepe dneve na prostem. 

 
 Vprašanje: Zakaj se šola tudi v primeru slabega vremena odpre kot običajno, torej  

šele ob 8:10? 
 

Odgovor: Šola mora zagotoviti nemoten pouk v času predure (7:30 – 8:15) in hkrati 
nemoten prihod učencev 1. razredov in nato še višjih razredov v šolo, zato je vodstvo 
šole sprejelo trenutno časovno ureditev.  

 
SKLEP 1.9: Pobuda staršev je naj šola spremlja dogajanje pred vhodi in naj o 
opažanjih poroča na naslednjem Svetu staršev ter poda morebitne predloge za 
spremembo trenutne časovne ureditve odpiranja šole za posamezne razrede. 
 
 Vprašanje: Kako šola ureja pojavljanje vrstniškega nasilja v razredih? 
 

Odgovor: Vsako nasilje šola resno obravnava z vsemi vpletenimi na individualni 
ravni.  

 
SKLEP 1.10: Pobuda staršev je naj šola staršem na roditeljskih sestankih 
predstavi, kako prepoznavati vrstniško nasilje in kako ravnati, kadar so otroci 
žrtve vrstniškega nasilja. 

 
Podobna pobuda je že bila v zapisniku lanskoletne 2. seje Sveta staršev (13. 1. 2013): 
»Pobuda – razredne ure: otroke je treba vedno znova osveščati o tem, kaj je 
nedopustno medvrstniško vedenje, oz. kaj je nasilno vedenje in zato nesprejemljivo 
ter jih naučiti o tem takoj obvestiti odraslo osebo (starše, učitelje).« 
 

 Vprašanje: Nove garderobne omarice v nižjih razredih nimajo ustreznega zračenja. 
 

Odgovor: Šola že ureja omenjeno problematiko. 
 
 Vprašanje: Ali lahko šola bolje uredi roditeljske sestanke zaradi prekrivanja 

terminov pri družinah z več otroki. 
 

Odgovor: Šola se trudi zmanjšati prekrivanja na najnižjo možno raven vendar to 
vedno ni mogoče.  
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Ad 9) Razno 

 
a) Postavljeno je bilo vprašanje na koga se lahko starši obrnejo glede prehrane. 

Organizator šolske prehrane, Jelka Lesar, je obrazložila, da je na zakonski podlagi 
ustanovljena skupina za prehrano z dvoletnim mandatnim obdobjem, ki jo sestavljajo 
po dva predstavnika delavcev, dva predstavnika staršev in en predstavnik učencev.  
 
Več o skupini je objavljeno na spletnih straneh šole: 
http://www.os-vperka.si/prehrana/skupina-za-solsko-prehrano/ 
 

SKLEP 1.11: Predstavniki staršev na naslednjem roditeljskem sestanku ostale 
starše obvestijo o obstoju skupine in da se v primeru vprašanj nanjo obrnejo 
preko e-naslova: prehrana.osvp@gmail.com. 
 
b) Pomembno za oddelke 7., 8. in 9. razredov: spreminja se ureditev državnih štipendij. 

Uvajajo se nove deficitarne štipendije ter novosti v zvezi s Zoisovo štipendijo, kjer je 
ukinjen kriterij identifikacije za nadarjene. Kot kriterij za dodelitev štipendije sedaj 
veljajo izjemni dosežki (zlata priznanja) in šele nato povprečna ocena. 

 
c) Glede telefonov in ostalih mobilnih naprav ima šola pravilnik (12. člen), ki 

prepoveduje uporabo telefona v šoli. Ob neupoštevanju pravilnika učitelj lahko 
telefon začasno odvzame in ga vrne izključno staršem. 
 

Pravilnik je dostopen na spletnih straneh šole: 

http://www.os-vperka.si/upload/files/pravilniki/pravila_solskega_reda.pdf 

 

d) Na naši šoli je veliko tujcev. Kako je z njihovim statusom?  

 

Slovenščino se učijo v tečajni obliki. Za vsakega učenca, ki ima status tujca je narejen 

individualni načrt poučevanja, ki ga pripravi razrednik v sodelovanju z ostalimi 

učitelji. Učenci-tujci imajo status tujca 2 leti.  

 

e) 25. in 26. novembra bo na naši šoli novoletno sejmarjenje.  Starši so vabljeni k 

sodelovanju (srečelov, peka piškotov,…).  

 

SKLEP 1.12: Zaradi boljše obveščenosti bomo tokrat prošnjo za sodelovanje poleg 

objave na spletni strani šole, preko predstavnikov Sveta staršev razposlali vsem 

staršem.   

   

f) Starši si želimo, da bi bila zaradi boljše organizacije za pevski zbor točno določena 

ura.  Vodstvo šole je obljubilo, da letos bo tako.  

 

g) Izpostavljeno je bilo vprašanje, zakaj zbiramo star papir za otroke v Indiji, ko pa 

imamo enake pomoči potrebne tudi na naši šoli. Odgovor šole je, da je akcija zbiranja 

papirja za otroke v Indiji večletna akcija, ki jo organizira društvo Luč upanja. Za 

pomoči potrebne v šoli pa obstaja šolski sklad, Zveza prijateljev mladine in CSD 

Domžale ter ostale ustrezne organizacije za pomoč ljudem v stiski.  

 

http://www.os-vperka.si/prehrana/skupina-za-solsko-prehrano/
http://www.os-vperka.si/upload/files/pravilniki/pravila_solskega_reda.pdf
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V primeru, da starši poznajo družine v stiski, naj obvestijo razrednika ali svetovalno 
službo šole, ki jim bodo na primeren način pomagali. 
 
Obstajajo pa tudi dobre prakse botrstva v posameznih razredih, ko starši za pomoči 
potrebne zberejo prispevek za pomoč pri plačilu nadstandarda in drugih obveznosti 
povezanih s šolo. 
 

 
Sestanek je bil zaključen ob 21:00. 
 
 
Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta 
staršev.  
 
 
 
Domžale, dne 26. 9. 2013 
 
 

Zapisal: Miha Juras, l.r. Predsednica: Nataša Gerič, l.r. 


