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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 2022/23 

 
 
Redna seja sveta staršev je potekala v glasbeni učilnici v sredo, 28. 9. 2022, s 
pričetkom ob 18.00 uri. 
 
Sejo je sklicala in uvodoma vodila ravnateljica šole Petra Korošec. V nadaljevanju, po prvi 
točki dnevnega reda,  je vodenje seje prevzel novoizvoljeni predsednik sveta staršev  g. 
Aleš Božnik. 
 
Na sejo so bili vabljeni: vsi predstavniki oddelkov, ravnateljica Petra Korošec, pomočnica 
ravnateljice Karlina Strehar, svetovalne delavke Nataša Fabjančič, Maša Mlinarič, Teja Dečman in 
predsednica UOŠS Bojana Vodnjov. 
 
Podpisna lista prisotnosti je priložena arhiviranemu zapisniku (Priloga 1). 
 
Svet staršev je sklepčen: prisotnih 22 predstavnikov  in 2 namestnika od skupno 28 
predstavnikov oddelkov.  
 
Predlagani dnevni red: 

1) Konstituiranje Sveta staršev: 
 izvolitev predsednika/predsednice sveta staršev 
 izvolitev namestnika/namestnic predsednika sveta staršev 
 seznanitev s pristojnostmi sveta staršev, vodenje zapisnikov 
2) Pregled in potrditev zapisnika prejšnjih sej (3. redna seja in 1. dopisna) 
3) Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23 
4) Soglasje sveta staršev  k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2022/23 
5) Mnenje staršev o kriterijih subvencioniranja šole v naravi 
6) Poročilo o delovanju sveta staršev v preteklem šolskem letu (g. Božnik) 
7) Poročilo o delovanju šolskega sklada, letni plan dela (predstavnik UO šolskega sklada ) 
8) Razno 

Zapisnikar za to sejo je Nina Jarc, predstavnica 2.C razreda 

 

Ravnateljica pozdravi vse prisotne, ter jih pozove, da se na kratko predstavijo. 
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Ad 1) Konstituiranje Sveta staršev 
 
Za predsednika je predlagan Aleš Božnik, predstavnik 5.a, ki kandidaturo sprejme. Za 
namestnico predsednika se javi Danijela Kokalj Švarc, predstavnica 8.b. Drugih 
kandidatov ni. 

Ravnateljica vpraša, ali člani želijo javno ali tajno glasovanje. Vsi prisotni so bili za javno 
glasovanje.  

 
SKLEP 1/1: Svet staršev je soglasno, z 22  glasovi ZA, za svojega predsednika izvolil 
Aleša Božnika, za namestnico pa_Danijelo Kokalj Švarc.   
 
Ravnateljica prisotne seznani s 66. členom ZOFVI,  ki opredeljuje Svet staršev, njegovo 
sestavo in naloge, omeni, da bo letos potekalo tudi izbiranje novega ravnatelja, nato pa  
preda vodenje seje novoizvoljenem predsedniku sveta staršev. 

Aleš Božnik se zahvali za izkazano zaupanje. Na kratko pove, kako poteka delo v našem 
svetu staršev, ter kje se nahajajo poslovnik, zapisniki in ostali dokumenti. Predstavi tudi 
delo namestnika predstavnika oddelka in njegove pravice. Namestniki namreč nimajo 
glasovalne pravice, imajo pa možnost sodelovanja v razpravi in so na sejah zelo zaželeni. 

 

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika prejšnjih sej (3. redna seja in 1. dopisna 2021-22)  
 
Na zapisnike minulih sej ni bilo pripomb. 
 
 
SKLEP 1/2: Svet staršev je soglasno potrdil zapisnike prejšnjih sej.   
 

 
 
Ad 3) Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23  
 

Ravnateljica prisotnim pokaže fotografije šolskih kotičkov, nove betonske ograje ob 
železnici in prenove strehe, ter opozori na članke v časopisju. Investitor v prenovo strehe 
in ograje je občina, kotička sta bila izdelana s sofinanciranjem šolskega sklada. 
Nato predstavi naslednje poudarke iz letnega delovnega načrta, ki so ga starši dobili v 
brošuri : 
 
KOLEDAR (str. 7): je pripravljen skladno s Pravilnikom o šolskem koledarju.  
- zimske počitnice se bodo začele za naše področje 6. februarja in bodo trajale do 
10. 2. 2023. Sprva je bilo predvideno, da bi počitnice nadaljevali tudi v ponedeljek, 13. 2. 
2023, ker je med počitnicami državni praznik (Prešernov dan, slovenski kulturni 
praznik).  
- NOVO - iz statističnih regij Gorenjska, Goriška, Primorsko-Notranjska, Obalno-
Kraška, Osrednjeslovenska in Zasavska ter iz občin Ribnica, Sodražica, Loški potok, 
Kočevje, Osilnica in Kostel namesto tega dne (13. 2. 2023) pouka prost dan 26. 4. 2023. 
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Objavljen je tudi koledar tekmovanj (str. 10), v publikaciji, na spletu, NPZ tretji predmet 
za 9. razred je tuji jezik angleščina. 
 
FLEKSIBILNI URNIK (str. 11): poteka pri NIP tehnika, medtem ko pri nekaterih drugih 
IP: sodobna priprava hrane, poskusi v kemiji …, poteka pouk v blok urah. 
 
OBSEG (str. 16): 1. 9. 2022 vpisanih 637 učencev, naknadno še štirje, 28 oddelkov,  
 
OBLIKE VARSTVA (str. 17):  
JV: 1. razred 15 ur, 1 zaposlen od 6.00 do 8.00, drugi od 7.10 do 8.10. Vključenih je 39 
učencev 1. razreda. Jutranjega varstva za ostale učence MIZŠ ne zagotavlja, šola pa za 
minimalno doplačilo. 
VARSTVO VOZAČEV: obvezno, razen če starši s pisnim dovoljenjem odločite drugače. 
Takrat učenec ne more čakati na avtobus na področju šole. 
 
PREVOZI (str.17): Depala vas – 33 učencev, Študa 42 učencev 
56. člen ZOŠ: Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost 
njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni 
organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v 
šolo. 
 
OPB (str. 17): Odobrenih je 224 ur za OPB, kar pomeni 9 delovnih mest. Trenutno deluje 
13 oddelkov podaljšanega bivanja. V oddelke OPB je vključenih 319 učencev. 
 
MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI ZA DELO (str. 20): Izdelati je potrebno še  
- kotiček na predmetni stopnji SIPINE 
- garderobe na predmetni stopnji, garderobe v telovadnici 
- klime 
- prenova kuhinje - občinska investicija. 
 
ZAPOSLENI (str. 22):  
1. 9. 2022 = 63  strokovno pedagoških delavcev (62 in 1 nadomestna zaposlitev) + 
ravnateljica, zunanji sodelavci (logoped) 
                     = 21 članov administrativno tehničnega kadra ter 1 oseba zaposlena preko 
javnih del. 
Številka zaposlenih ta trenutek, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje je 86 od tega 
imamo za polovični delovni čas zaposlene 3 invalide.  
 
STROKOVNE NALOGE (str. 22): poudarek je na vrednoti ZNANJE.  
 
IZOBRAŽEVANJE NA DOMU (str. 26): izvajali bomo 1 izobraževanje na domu in sicer v 1. 
razredu 
 
MANJŠE UČNE SKUPINE (str. 26): za 8. in 9. r pri slovenščini, angleščini in matematiki.  
 
IZBIRNI PREDMETI (str. 26): 
OBVEZNI: Imamo 27 skupin (od 27) ter 33 ur 
NEOBVEZNI: izvajamo  
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V 1. razredu: prvi tuji jezik angleščina, na katerega so prijavljeni vsi učenci, 
V 4. razredu: drugi tuji jezik nemščina in tehnika  
V 5. razredu: drugi tuji jezik nemščina in šport  
V 6. razredu: drugi tuji jezik nemščina in umetnost 
 
Nadarjeni (str. 28): Obogatitvene dejavnosti, ki so na voljo za nadarjene so pripete na 
spletni strani šole – pod točko svetovalna služba - nadarjeni.  
 
Inovacijski in razvojni projekti (str. 31) 
NOVO: Podnebni cilji in vzgoja za trajnostni razvoj, Erasmus+ gozd kot vseživljenjski 
učitelj, Projekt Krokus.  
 
STROKOVNI AKTIVI in naloge posameznih organov (str. 42) 
Zapisani so vodje strokovnih aktivov, ki se sestanejo vsaj 4 x letno.  
 
OBLIKE VI DELA (str. 47) 
• DD – oblikovan imamo mrežni plan dni dejavnosti in ekskurzij s cilji. 
• Razpored taborov in šol v naravi 
• Interesne dejavnosti (str. 49): vrsto brezplačnih interesnih dejavnosti – prijava 
preko spleta 
 
VARNOST OTROK, ZDRAVSTVENO VARSTVO, PROMETNA VZGOJA (str. 53) 
• skrb za zdravstveno, fizično varnost otrok.  
• Odrasli - vzor otrokom  
• Redni zdravstveni in zobozdravstveni pregledi 
 
USPOSABLJANJE UČITELJEV, UČENCEV IN STARŠEV  
 
OBSEG PROGRAMA (str. 61) – Razporeditev del in nalog učiteljev.  
 
PREHRANA – cene zaenkrat niso spremenjene, glede na splošno draginjo pa je 
pričakovati dvig 
 
SODELOVANJE S STARŠI 
 
 

Predstavnik 6.b vpraša, ali še kriminalist izvaja predavanja o drogah (Pasti odvisnosti). 
Ga. Maša Mlinarič pove, da učencem predava kriminalist specialist Aleš Bartol, staršem 
pa drugi izvajalci - DrogArt . 
 
 

SKLEP 1/3: Svet staršev z 22 glasovi ZA poda pozitivno mnenje k LDN 2022/23.  
 
 
Opomba: LDN je po sprejemu na Svetu šole objavljen na internetnem portalu šole v mapi 
https://www.os-vperka.si/dokumenti-obrazci/interni-akti/ ldn-porocilo/  
(ni priložen zapisniku seje sveta staršev).   
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Ad 4) Soglasje Sveta staršev k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2022/23  
 
Ravnateljica predstavi program (Priloga 2), ki vsebuje podobne dejavnosti kot vsako 
šolsko leto. Posebnost sta  ZŠVN za 6. razrede in Družboslovni tabor za 9. razrede. Ti dve 
dejavnosti sta dodani na pobudo staršev in željo šole, kot nadomestilo za dejavnosti 
odpadle med epidemijo Covid. Ker ZŠVN za 6. razrede ni sofinancira s strani občine, 
občina nameni sredstva le eni generaciji v vsakem šolskem letu, je bila prva akcija 
zbiranja papirja namenjena 6. razredom. Zbranih je bilo 267,20€. 
 
Po vprašanjih predstavnikov poteka pogovor o naslednjih temah. 
 
Predstavnice šole obrazložijo, čemu se trudijo večino taborov in ostalih dejavnosti izvesti 
v Centrih za šolske in obšolske dejavnosti. Izvedba v CŠOD pomeni občutno manjše 
finančne in kadrovske obremenitve za starše in šolo. V CŠOD je namreč osebje (vključno 
z učitelji in vzgojitelji) plačano s strani ministrstva, tako je vsebina programa bogatejša, 
cena celotnega paketa pa ugodnejša. V CŠOD mora šola poslati le minimalno število 
svojih učiteljev, zato je mnogo manj izpada in nadomeščanj v rednem pouku na šoli. Pri 
nas je izjema Zimska šola v naravi, ki jo g. Bokalič izvede s pomočjo lastnih učiteljev 
smučanja. 
 
Predstavniki letošnjih 8. razredov ponovijo prošnjo, da bi tudi za njihove otroke izvedli 
lani odpadli Naravoslovni tabor. Šola je imela željo to izpeljati, a žal niso dobili termina v 
CŠOD. S skupnimi močni se bo nadaljevalo iskanje rešitve. V kolikor se najde primerno 
možnost, bo ta tabor naknadno dodan v LDN. 
 
SKLEP 1/4: Svet staršev je z 22 glasovi odobril morebitno izvedbo Naravoslovnega 
tabora za 8. razrede . 
 
Podrobneje je tudi razloženo sofinanciranje posameznih dejavnosti iz tega sklopa. 
Ministrstvo vsako leto zagotovi sredstva za sofinanciranje ene šole v naravi vsem 
učencem (pri nas je to Poletna šola v naravi) in dodatna sredstva namenjena pomoči in 
zmanjševanju socialnih razlik, ki jih šola razdeli posameznikom v isti šoli v naravi. 
Občina vsako leto zagotovi sredstva za sofinanciranje ene šole v naravi vsem učencem 
(pri nas je to Zimska šola v naravi). 
Šolski sklad sofinancira 30% prevoza vsem učencem, pri dejavnosti (šola v naravi, tabor, 
ekskurzija) v posameznem šolskem letu. Poleg tega dodeli sredstva tudi posameznikom, 
ki vložijo vloge za pomoč. Več o tem je bilo razloženo v 7. točki te seje. 
 
Podrobnejši prikaz sofinanciranja šol v naravi s strani države in občine v lanskem 
šolskem letu je ravnateljica pripravila po seji in je priloga temu zapisniku (Priloga 3) 
 
SKLEP 1/5: Svet staršev je z 22 glasovi podal soglasje k nadstandardnem programu 
šole za šolsko leto 2022/23. 
 
V prilogi 2. nista navedena Poletna šola v naravi za 5. razrede in Naravoslovni tabor za 2. 
razrede, saj je bilo dotično soglasje podano že na 3. lanski redni seji sveta staršev. 
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Ad 5) Mnenje staršev o kriterijih subvencioniranja šole v naravi  
 
Ravnateljica Petra Korošec predstavi predlagane kriterijih subvencioniranja šole v 
naravi (Priloga 4). Te kriterije je za porabo državnih sredstev potrebno potrditi vsako 
leto. Podrobnejša razlaga mehanizmov je bila podana že med prejšnjo točko dnevnega 
reda.  
 
Aleš Božnik vpraša, kašen namen ima kriterij 'Prednost imajo mlajši otroci'. Gre za 
ostanek iz obdobja, ko so ti kriteriji veljali tudi za subvencioniranje prehrane, ki pa je 
sedaj drugače urejeno. Zgolj za šolo v naravi je nesmiseln, saj gre vedno za otroke iste 
generacije. 
 
SKLEP 1/6: Svet staršev je z 22 glasovi potrdil izbris kriterija 'Prednost imajo 
mlajši otroci'. 
 
 
SKLEP 1/7: Svet staršev je z 22 glasovi podal soglasje h kriterijem 
subvencioniranja šole v naravi za šolsko leto 2022/23. 

 
 
 

Ad 6) Poročilo o delovanju Sveta staršev v preteklem šolskem letu  
 

Aleš Božnik je podal poročilo o delu sveta staršev v šolskem letu 2021-22. Svet se je sestal 
na treh rednih sejah in eni dopisni seji, dve (1. in 2. redna seja) sta zaradi epidemije 
potekali v obliki videokonference. Opravili so vse naloge, ki jih predvidevata zakon in 
poslovnik: konstituiranje sveta, soglasje k nadstandardu in učnim gradivom, seznanjanje 
z LDN, samoevalvacijo, poročilom in planom šolskega sklada, podali soglasje k dodatne 
pol ure na teden za razredne ure.  Izvolili so predstavnico v ASSOŠDKR in nadomestno 
predstavnico v UOŠS. Predstavniki staršev v organih (Svet šole, UOŠS, ZASSS) so poročali 
o delu v le teh. Starši so šoli podali kar nekaj pobud in predlogov, ki so bili praviloma 
pozitivno sprejeti. Podrobneje je lansko delo zabeleženo v zapisnikih sej. 
 
Pozval je, tako nove člane sveta staršev kot ostale, naj si preletijo Poslovnik sveta staršev 
in zapisnike sej minulih let, za boljši občutek o vsebini dela sveta, poleg tega pa je v njih 
mnogo tematik že obdelanih. 
 
Na koncu je navedel še imena vseh predstavnikov sveta staršev v različnih organih. Za 
tekoče šolsko leto je opozoril, da 31.08.2023 poteče mandat Upravnem odboru šolskega 
sklada. Dobra praksa je, da se nov upravni odbor imenuje na zadnji seji tega šolskega 
leta, saj je tako UOŠS s 1. septembrom že operativen in lahko pripravi potrebno 
dokumentacijo za svet staršev in svet šole. 
 

Ad 7) Poročilo o delovanju šolskega sklada, letni plan dela  
 
Na sejo je bila vabljena predsednica UOŠS Bojana Vodnjov, vendar se je zaradi obveznosti 
opravičila. Poročilo o delovanju šolskega sklada je podal Aleš Božnik. Povedal je, da je UO 
na minuli seji posodobil kriterije za dodeljevanje sredstev, predvsem so kriterije socialne 
pomoči prilagodili dohodkovnim razredom. Predstavil je finančno poročilo za leto 
2021/22 (Priloga 5) ter Letni delovni in finančni načrt pridobivanja in porabe sredstev 
šolskega sklada za šolsko leto 2022/23 (Priloga 6). Pojasnil je, da je dokaj visoko stanje 
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sredstev ob pričetku šolskega leta posledica tega, da se bodo sredstva namenjena 
dolgoročni investiciji, sofinanciranju kotičkov, odvedla šele letos. Pozval je predstavnike, 
da se v svojih oddelkih zahvalijo staršem tako za izjemno radodarno vsoto nakazil preko 
položnic v lanskem šolskem letu, kot za nadpovprečne prispevke na obeh prireditvah.  
 
Ponovno je poudaril, naj se starši v primeru finančnih stisk obrnejo na svetovalno službo 
in na šolski sklad, da ne bi otroci po nepotrebnem izostajali pri za razvoj zelo 
pomembnih aktivnostih. 
 
SKLEP 1/8: Svet staršev se je seznanil s Poročilom o finančnem poslovanju 
Šolskega sklada 2021/22 ter z Letnim delovnim in finančni načrtom pridobivanja 
in porabe sredstev Šolskega sklada za šolsko leto 2022/23. 

 

Med razpravami pri tej in prejšnjih točkah dnevnega reda se je oblikovalo mnenje,  da naj 
tako šola, kot UOŠS razmislita o možnih rešitvah in izvedbah pomoči dolgotrajnim 
neplačnikom in sofinanciranja na osnovi prošenj tudi pri dnevih dejavnosti. Eden od 
predlogov je bil namensko zbiranje sredstev v posameznem primeru, potrebno pa je najti 
primeren način izpeljave le tega.  

 
 
Ad 8) Razno  (pobude, vprašanja, pripombe staršev) 

Predsednik sveta staršev je prisotne seznanil z običajem, da 14 dni pred načrtovano sejo 
pozove predstavnike staršev, naj mu pošljejo morebitna vprašanja, zbrana v oddelkih, ki 
jih predsednik nato posreduje vodstvu šole, da lahko vnaprej pripravi odgovore nanje. 
Praviloma šola predstavnikom pošlje pisne odgovore že pred sejo, morebitne nejasnosti 
pa se razjasni na seji. S tem se občutno skrajša trajanje sej. 
 
VPRAŠANJE 2.c: možnost nabava skupnih likovnih potrebščin za 1.-5. razred, plačilo po 
položnici. 
ODGOVOR šole: učitelji se odločijo različno po posameznih generacijah. Podobni 
poizkusi se niso najbolje obnesli. Z dopolnjevanjem je likovna škatla uporabna vseh pet 
let. Pomembno je tudi navajanje otrok na pravilno uporabo in shranjevanje likovnih 
pripomočkov oz. na skrb za svoje stvari. 
 
VPRAŠANJE 2.c: prevoz Študa, predčasno pobiranje otrok z dogovorjenih lokacij, nato 
čakajo pred šolo. 
ODGOVOR šole: so z prevoznikom že govorili na to temo prav minuli teden in bodo ob 
ponovnem odstopanju ponovno ukrepali. 
 
VPRAŠANJE 2.c: možnost ukinitve prepovedi vstopa staršem v šolo ob pobiranju otrok. 
ODGOVOR šole: trenutna ureditev je bila uvedena po incidentu vstopa tuje osebe v 
šolske prostore (zaradi varnosti) in ob epidemiji. Že pred tem so se občasno starši 
zadrževali v prostorih šole in motili učne procese. Starši imajo možnost izbrati ob kateri 
uri bo otrok odhajal domov (v polurnih intervalih), po potrebi lahko to spremenijo z 
vpisom v beležko ali sporočilom učitelju, v nujnih primerih pa tudi s pomočjo 
informatorke. Takšna ureditev sedaj omogoča mnogo manj motenj in učinkovitejše delo 
v oddelkih OPB. 
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VPRAŠANJE 3.c: nikogar z otroki ob pobiranju iz podaljšanega bivanja na šolskem 
dvorišču. 
ODGOVOR šole: Ga. Teja Dečman pojasni, da je vedno nekdo z otroki prisoten, naloga 
otrok, na katero so opozorjeni, pa je, da se ob odhodu javijo učitelju. 
 
VPRAŠANJE 6.b: pohvala za hladilnik 'Lakotnik'. Zakaj niso vsa ocenjevanja zabeležena v 
e-asistentu? 
ODGOVOR šole: 'Lakotnik' res odlično funkcionira. Učitelji v e-asistent zapišejo termine 
vseh napovedanih pisnih ocenjevanj znanja, je pa ob pričetku šolskega leta obilo dela in 
lahko pride do kakšnih zamikov. 
 
VPRAŠANJE 4. razred: domače naloge, ali se jih lahko naredi v OPB, saj otroci ogromno 
prinesejo domov. 
ODGOVOR šole: otroci v OPB domače naloge delajo samostojno, učitelji pa, če uspejo, 
preverijo le te. Gre pa vedno za ravnotežje med pisanjem domačih nalog, planiranim 
delom in sprostitvijo v OPB. Smiseln je dogovor z učiteljem OPB. 
 
VPRAŠANJE 4.a: interesna dejavnost športne igre ob četrtkih, ali je možna sprememba 
termina, saj se prekriva z tehniko, ki je del pouka. 
ODGOVOR šole: Bodo se opozorili učiteljico na prekrivanje termina v kolikor bi bilo 
možno, da se ne prekriva. 
 
 
VPRAŠANJE 5.b: zakaj je izbirni predmet Nemščina na preduro? 
ODGOVOR šole: izbirni predmeti se lahko izvajajo samo na preduro ali po pouku, sicer je 
planiranje šolskega urnika nemogoče. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 21.00 
 

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

 
Domžale, 30.9.2022 
Zapisala:  Nina Jarc, l.r. Predsednik: Aleš Božnik, l.r. 

 

 
Priloga 1 – Podpisna lista prisotnosti 
Priloga 2 – Nadstandardni program šole za šolsko leto 2022/23 
Priloga 3 -  Prikaz sofinanciranja in subvencioniranja šol v naravi 2021/22 
Priloga 4 -  Kriteriji subvencioniranja šole v naravi 
Priloga 5 -  Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada v šolskem letu 2021/22 
Priloga 6 -  Letni delovni in finančni načrt pridobivanja in porabe sredstev šolskega sklada za 
šolsko leto 2022/23 
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 LISTA PRISOTNOSTI 1. REDNA SEJA SVETA STARŠEV 2022/23 
dne 28. 9. 2022  

 
 

RAZRED IME PRIIMEK PODPIS 
PREDSTAVNIKA 

PODPIS 
NAMESTNIKA 

    

1. A Katja KORDIN DA  
1. B Aleš GRM DA  
1. C Romi ŽIBERT DA  

    

2. A Jaka BON DA  

2. B Matej MEJAK DA  
2. C Nina JARC DA  

    

3. A Maja ČEPIN  DA  
3. B Teja VREČAR PALISKA OPR  
3. C Barbara BEŠTER DA  

    

4. A Katja ANGLEITNER NAROBE DA  
4. B Kristina VOH DA  
4. C Maja KUNAVER DA  

    

5. A Aleš BOŽNIK DA  
5. B Tadeja JENČIČ DA  
5. C Dragana STOJMENOVIĆ  DA 

    

6. A Barbara POPOVIČ DA  
6. B Damjan CVETKO DA  
6. C Primož BELAK DA  
6. Č Mateja LEBAR DA  

    

7. A Barbara HABJAN DA  
7. B Sandra BOGATAJ OPR  
7. C Nina DEISINGER OPR  

    

8. A Mihaela SOMRAK DA  
8. B Danijela KOKALJ ŠVARC DA  
8. C Nuška JERMAN DA  

    

9. A Andreja ZUPANČIČ   
9. B Jana PETROT TOMAŽIČ OPR DA 
9. C Tjaša MEDVEŠEK DA  

    

ravnateljica Petra KOROŠEC DA  
pom. rav. Karlina STREHAR DA  
svet. del. Nataša FABJANČIČ DA  
svet. del. Maša MLINARIČ DA  
učiteljica Bojana VODNJOV OPR  
svet. del. Teja DEČMAN DA  
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 SOGLASJE  K NADSTANDARDNEMU PROGRAMU ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

RAZRED PLAVALNI TEČAJ, TABORI, ŠOLA V NARAVI CENA 

3. r:     plavalni tečaj 20 ur, od 7. 11. do 11. 11. 2022, Atlantis, 

vodja Katja Remec 

LANI 31,99€ 

4. r:      zimska šola v naravi s tečajem smučanjem, 5 dni, od 9. 1. 

do 13. 1. 2023, Ribnica na Pohorju, vodja Bojan Bokalič 

Zadnja izvedba 

197,58€ 

6. r:      zimska šola v naravi s tečajem smučanjem, 5 dni, od 23. 1. 

do 27. 1. 2023, Ribnica na Pohorju, vodja Bojan Bokalič  

Ni subvencije 

občine 

7. r: naravoslovni tabor, od 22. 5. do 26. 5. 2023 CŠOD Bohinj, 

vodja mag. Maša Mlinarič 

 

9. r: družboslovni tabor, od 5. 12. do 9. 12. 2023 CŠOD Bohinj, 

vodja Robert Osolnik 

 

 

RAZRED OBOGATITVENI VIKENDI  CENA  

8. – 9. r. Trajnostni tabor od 18. 11. do 20. 11. 2022 v CŠOD 

Breženka, Piran; vodja mag. Katarina Vodopivec Kolar 

Odvisno od 

prijavljenih 

izbirni 

predmet(IP) 

kemijski tabor  od 31. 3.  - 2. 4. 2023 v CŠOD Burja; 

vodja mag. Tjaša Kampos  

Odvisno od 

prijavljenih 

4. – 9. r noč v knjižnici – 4.-9. razred, oktober, november  samo prehrana 

 

RAZRED EKSKURZIJE CENA  

1. r Arboretum Volčji Potok, park, junij 202 Zadnja izvedba 3,14€ 

2. r Živalski vrt Ljubljana, junij  2023 Zadnja izvedba 9,99€ 

3. r Kamnik – staro mesto, junij 2023 Zadnja izvedba 7,84€ 

4. r Ljubljana – glavno mesto, junij 2023  Zadnja izvedba 6,00€ 

5. r Postojnska jama, april 2023 Zadnja izvedba 21,40€ 

6. r Grad - Vulkanija, oktober 2022  Zadnja izvedba 15,97€ 

7. r Kras/Slovensko primorje, oktober 2022  Zadnja izvedba 8,21€ 

8. r Na Dolenjsko: Turjak, Raščica, Ribnica, februar 2023  Zadnja izvedba 18,13€ 

9. r Muzej premogovništva v Velenju, februar 2023 Zadnja izvedba 11,84€ 

 

RAZRED OB ZADOSTNI PRIJAVI-EKSKURZIJA CENA  

7.-9. r, IP TVZ, 

NEM in NADAR. 
Salzburg  maj 2023, vodja Nina Arh 

 

Odvisno od 

prijavljenih 

4.,5.,6. r 

N2N in NADAR. 

Graz  junij 2023, vodja Nina Arh 

 
Odvisno od 

prijavljenih 

IP FVZ 1,2, 

GKL, TEV,LS 

Muzej slovenskih filmskih igralcev, Divača Odvisno od 

prijavljenih 

 

Pripravila: Petra Korošec, ravnateljica 
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Sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi iz državnega proračuna 

LETNA ŠOLA V NARAVI 

MIZŠ letno zagotavlja sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje ene šole v naravi 

eni generaciji vsem učencem. Ta sredstva so namenjena izključno znižanju prispevka staršev 

za to šolo v naravi. 

Za leto 2022 smo s strani MIZŠ za sofinanciranje vsem učencem prejeli 5.834,90 €, kar 

se je razdelilo  65 učencem. 

Isti generaciji se letno zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje za učence, ki zaradi 

socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.  

 

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, 

MIZŠ v skladu z 12. členom pravilnika šoli zagotovi dodatna sredstva v višini najmanj 15 % 

in največ 45 % od sredstev, ki jih šola prejme za sofinanciranje šole v naravi. Sredstva je 

potrebno porabiti za tisto izvedbo šole v naravi, za katero se porabijo tudi sredstva za 

sofinanciranje. 

Za leto 2022 smo s strani MIZŠ prejeli sredstva za subvencioniranje socialno ogroženim 

učencem v višini 1.371,20 €, kar se je razdelilo 13 učencem. 

 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 

Občina letno zagotavlja sredstva iz občinskega proračuna za sofinanciranje zimske šole v 

naravi za generacijo 4. razredov. 

Za leto 2023 smo s strani občine za sofinanciranje vsem učencem prejeli 2.104,44€. 

Končne številke, koliko učencev (v generaciji je 66 učencev) se bo udeležilo zimske šole v 

naravi v januarju 2023, pa še nimamo. 

 

 

Pojasnila pripravila: Petra Korošec, ravnateljica 
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Sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi iz državnega proračuna 

MIZŠ letno zagotavlja sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje ene šole v naravi eni 

generaciji učencev. Isti generaciji se letno zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje za 

učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. 

Če šola za učence organizira v času obveznega šolanja (torej od 1. do 9. razreda) več izvedb 

šole v naravi (npr. plavalno, smučarsko in še kakšen raziskovalni tabor, ali pa celo vsako 

leto), se sama odloči, za katero izvedbo bo namenila sredstva sofinanciranja in 

subvencioniranja. Teh sredstev ni dovoljeno razporejati na druge izvedbe šole v naravi. Ta 

sredstva so namenjena izključno znižanju prispevka staršev za to šolo v naravi. 

 

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, 

MIZŠ v skladu z 12. členom pravilnika šoli zagotovi dodatna sredstva v višini najmanj 15 % 

in največ 45 % od sredstev, ki jih šola prejme za sofinanciranje šole v naravi. Sredstva je 

potrebno porabiti za tisto izvedbo šole v naravi, za katero se porabijo tudi sredstva za 

sofinanciranje. 

 

Glede na predhodno mnenje staršev je šola pripravila podrobnejše kriterije o dodelitvi 

sredstev posameznemu učencu, katere sprejme svet šole. 

Kriteriji o dodelitvi sredstev posameznemu učencu 

1. Prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu. 

2. Prejemanje otroškega dodatka in višina OTD. 

3. Brezposelnost enega ali obeh staršev. 

4. Dolgotrajna bolezen. 

5. Dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini. 

 

Dodani s predlogom staršev: 

6. Starši samohranilci  

7. Otroci iz družin s tremi in več šoloobveznimi otroki. 

8. Prednost imajo mlajši otroci. 

9. Stiska zaradi neplačanih dolgov (neplačniki). 

 

Ravnatelj šole v postopku dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi imenuje 

komisijo, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavec in najmanj dva strokovna delavca šole. 

Komisija na podlagi pisne vloge staršev odloči o upravičenosti učenca do subvencioniranja 

šole v naravi. 

Šole lahko znižajo prispevek učencev za šolo v naravi tudi s sredstvi, ki jih za ta namen 

zagotavljajo lokalne skupnosti, donatorji in sponzorji. 

 Pripravila: Petra Korošec, ravnateljica 
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Š O L S K I   S K L A D 
Datum izpisa: 23.09.2022 

 

Poročilo bo obravnavano na sestanku Upravnega odbora šolskega sklada OŠ 
Venclja Perka, dne 26.09.2022. 

 

Poročilo o finančnem poslovanju v šolskem letu 2021/2022 

 

Začetno stanje na dan 01.09.2021      10.191,48 € 

Končno stanje na dan 31.08.2022      17.011,31 € 

 

ZBRANA SREDSTVA (1.9.2021 – 31.08.2022)   __ 

 Zbiranje papirja       802,00 € 

 Donacije (zunanji)        27,30 € 

 Donacije staršev    1.481,00 € 

 Pomladni sejem 13.4.2022   4.307,52 € 

 Adijo šola 21.06.2022   5.181,50 € 
  

Skupaj 11.799,32 € 

 

 

PORABLJENA  SREDSTVA (1.9.2021 – 31.08.2022)   __ 

 30 % prevoza LŠVN, 5.r          418,20 € 

 30 % prevoza plavalni tečaj, 3.r  390,92 € 

 30 % prevoza ZŠVN, 4.r  420,00 € 

 30% prevoza tabor Kočevje, 2.r  276,00 € 

 30% izleta na Gorenjsko in Primorsko, 8. razredi      1.036,20 € 



 Sofinanciranje tabor Kočevje  132,48 € 

 Sofinanciranje ZŠVN  395,16 € 

skupaj      3.068,96 € 
 

 Zakup pravic za ogled filma GRETA                                            54,70 € 

 10 % Eko tabor Breženka                 221,93 €  

 10% Kemijski tabor  115,90 € 

 10% prevoza ekskurzije na Dunaj  182,25 € 

 10% prevoza ekskurzije na Beljak  104,01 € 

 Zaključni izlet 9. razredi (10€/učenca)  550,00 € 

skupaj      1.228,79 € 
 

 Debatni turnir (letna pristojbina)    99,64 € 

 Wander d.o.o. (hoodie s potiskom, košarka)  224,10 € 

 Orpal d.o.o. (kozarci Domžalski vrelček)    14,08 € 

 Prevoz Turjak (nagrada Domžalski vrelček)  160,40 € 

 Kmetijska zadruga, pijača Adijo šola  183,52 € 

skupaj         681,74 € 
                                               

 SKUPAJ                         4.979,49 € 

 

Bojana Vodnjov 

Predsednica UO šolskega sklada 
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LETNI DELOVNI IN FINANČNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN PORABE 

SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2022 2023  
 
Člani UO so na 1. seji Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Venclja Perka, ki je bila 26. 9. 2022, 
sprejeli letni delovni in finančni načrt aktivnosti šolskega sklada za pridobivanje sredstev, ter 
predvideno porabo sredstev iz šolskega sklada v šolskem letu 2022 2023.    
 

NALOGE ŠOLSKEGA SKLADA  

- UO pri svojem delu in načrtovanju deluje v skladu s Pravili Šolskega sklada OŠ Venclja 
Perka,  

- UO se srečuje glede na aktualno dogajanje, vendar najmanj 4 x letno, 
- UO oblikuje letni delovni in finančni načrt dela za šolsko leto, s katerim seznani svet 

staršev na 1. seji Sveta staršev OŠ Venclja Perka,  
- UO o svojem delu seznanja starše, in sicer:  

- na 1. seji sveta staršev seznani predstavnike z aktualnim delovnim in finančnim 
načrtom, 

- enkrat letno seznani starše o realizaciji programa sklada: 
 poročilo na zadnji seji sveta staršev v šolskem letu 
 finančno poročilo na spletni strani šole (šolsko leto) 
 predstavitev šolskega sklada na roditeljskih sestankih 
 starše z zneskom sofinanciranja za določene dejavnosti seznani s 

posebnim obvestilom. 

Šolski sklad pridobiva finančna sredstva iz prispevkov staršev, sponzorstev, ter donacij občanov, 
zbiralnih akcij in drugih virov. Porabo sredstev načrtuje in sprejema v skladu s Kriteriji za 
dodelitev sredstev iz šolskega sklada.  
Finančni načrt je oblikovan glede na trenutno finančno stanje šolskega sklada, ki 1.9.2022 znaša 
17.011,31 €.  
 
I. PREDVIDENI PRIHODKI PREKO AKTIVNOSTI SKLADA:   
 
Novoletno sejmarjenje (ali pomladni sejem)      3. 500,00 €   
Zaključna prireditev ADIJO ŠOLA       3. 500,00€    
Prispevki staršev (položnice)       1.000,00 €    
Zbiralne akcije (papir, zamaški)      500,00 €    
Drugo (donacije)        200,00 €      
Dohodnina          300 € (v pripravi)  

 

SKUPAJ ZNESEK PREDVIDENIH PRIHODKOV       9.000,00 € 



II. PREDVIDENI ODHODKI:  
 
a. SOCIALNA POMOČ 
Vloge se obravnavajo individualno.  
Sklep o dodelitvi sredstev se sprejme glede na situacijo družine ter v skladu s Kriteriji o 
dodeljevanju sredstev oz. glede na razpoložljivo finančno stanje sredstev v šolskem skladu.  
Socialna pomoč se odobri v višini do 100 %.  Pri tem se upošteva višina povprečnega mesečnega 
dohodka na osebo, ki predstavlja določen odstotek povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v 
RS oziroma glede na meje dohodkovnih razredov za ugotavljanje upravičenosti do otroškega 
dodatka.  
Višina dohodka je razvidna iz ODLOČBE CSD in sicer: 

 1., 2. in 3. dohodkovni razred    - sofinanciranje do 100% 
 4. in 5. dohodkovni razred   - sofinanciranje do 70% 
 6. dohodkovni razred in višje   - vloga se obravnava individualno 

 
Družini (vlagatelju) se v enem šolskem letu odobri pomoč iz šolskega sklada največ dvakrat, 
glede na individualno presojo posamezne vloge.  

 
b. SOFINANCIRANJE TABOROV, ŠOL V NARAVI, DNI DEJAVNOSTI 
Šolski sklad sofinancira prevoz obveznega in nadstandardnega progama šole, ki se ga udeleži 
cela generacija učencev v višini do 30% celotnega stroška prevoza in sicer za naslednje 
dejavnosti:  
 

- 1. razred Arboretum Volčji potok  
- 2. razred  naravoslovni tabor   
- 3. razred plavalni tečaj  
- 4. razred zimska šola v naravi 
- 5. razred letna šola v naravi   
- 6. razred zimska šola v naravi s tečajem smučanjem, 5 dni, od 23. 1. do 27. 1. 2023 (ni 

subvencije občine)  
- 7. razred naravoslovni tabor,  
- 8. razred Na Dolenjsko: Turjak, Rašica, Ribnica  
- 9. razred družboslovni tabor 

ter  
- sofinanciranje prevoza zaključnega športnega dne za  9.r (na podlagi prošnje) 

 
 

 
 
 
 

PREDVIDEN ZNESEK SOFINANCIRANJA PREVOZOV :                  2.500,00 € 

PREDVIDEN ZNESEK SOCIALNE POMOČI:         2.500,00 € 



c. SOFINANCIRANJE NADSTANDARDNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
Nadstandardne obogatitvene dejavnosti sklad sofinancira v višini 5%–10% celotnega stroška 
dejavnosti. Višina odobritve je odvisna od finančnega stanja šolskega sklada.  
 
Načrtovane aktivnosti:  

- kemijski tabor (izbirni predmet)  - CŠOD  
- tabor SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE (socialne veščine)     
- trajnostni tabor (OIP Okoljska vzgoja, OIP retorika)  
- Noč v knjižnici (v šoli)  
- Udeležba na debatnih turnirjih  (5 turnirjev letno) (ID; 7. - 9 . r.) (prevoz)    
- ogled Muzeja slovenskih filmskih igralcev Divača (izbirni predmeti FVZ 1,2, GKL, TEV,LS)   
- Ekskurzija Salzburg (7.-9. r) (OIP TVZ, NEM in nadarjeni)   
- Ekskurzija Graz (4.,5.,6. r N2N in nadarjeni) .  

 

 
d. DRUGO 
Ostale dejavnosti, dogodke, prireditve, nakupe in drugo upravni odbor obravnava na svojih 
sestankih na podlagi vlog za dodelitev sredstev.  
Sredstva UO odbor  odobri glede na presojo in trenutno finančno stanje sklada.  
 

AKTIVNOST PREDVIDEN ZNESEK  

sofinanciranje majčk za 9. r. ob koncu šolskega leta  300,00 €   

nagrada za najboljšo razredno pustno masko (karte za kino ali pica) 100,00 €  

pristojbina za udeležbo na debatnih turnirjih (6 turnirjev)  100,00 € 

drugo 800,00 € 

 

SKUPNI ZNESEK PREDVIDENIH ODHODKOV:        7.800,00 € 

 

e. Realizacija dolgoročne investicije  

Sofinanciranje prenove kotičkov na šolskih hodnikih (elektroinštalacije)    5.794,71 € 

 
 
Pripravil          Bojana Vodnjov 
UO Šolskega sklada         predsednica UO  

PREDVIDEN ZNESEK SOFINANCIRANJA DRUGIH DEJAVNOSTI, MATERIALA             1.300,00  € 

PREDVIDEN ZNESEK SOFINANCIRANJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI:   1.500,00 € 
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