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ZAPISNIK IZREDNE (3. ZAPOREDNE) SEJE SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE V
ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Izredna seja (3. zaporedna) Sveta staršev OŠ Domžale je potekala 21. 12. 2021 od 18.00 do 18. 50 ure
preko aplikacije Zoom. 

Dnevni red, ki so ga predstavniki Sveta staršev prejeli skupaj z vabilom po elektronski pošti dne 20.
12. 2021, je vseboval eno točko, in sicer imenovanje predstavnika v Upravni odbor šolskega sklada,
saj je gospa Mirjam Drnovšek, članica Upravnega odbora šolskega sklada in predsednica le-tega, dne
20. 12. 2021 ravnatelju Urošu Govcu posredovala pisno izjavo o odstopu. Odstopljena članica je bila
ena od treh predstavnikov, ki jih v Upravni odbor predlaga Svet staršev.  Ker je za nemoteno delo
Upravnega  odbora  šolskega  sklada,  predvsem  zaradi  prilagoditev  pravil  delovanja  sklada
spremenjenemu 135. členu ZOFVI do 31. 12. 2021, nujno, da je Upravni odbor šolskega sklada v
polni sestavi, v kratkem pa ni predvidene redne seje Sveta staršev, se je predsednica Sveta staršev
odločila za takojšen sklic izredne seje.

Predsednica uvodoma pove, da se je do začetka seje opravičilo 11 predstavnikov, ob 18.05 uri pa
ugotovi, da je prisotnih 20 predstavnikov, kar pomeni, da Svet staršev, ki šteje 41 predstavnikov, ni
sklepčen.

V upanju, da se v kratkem pridruži še kakšen predstavnik in se bo točka dnevnega reda lahko izpeljala,
predsednica odpre pogovor o temi, ki jo je predlagal Peter Orešnik, predstavnik 9.i, in sicer o šolski
prehrani. V letošnjem letu kuha kosila zunanji izvajalec. Rešitev je verjetno začasna, vseeno pa bi bilo
smiselno,  da  se opredelimo, da bi  najkasneje z  naslednjim šolskim letom spet  delovala  kuhinja v
okviru šole (PŠ Ihan), kot je to prejšnja šolska leta. 

Predstavniki se večinoma strinjajo, da bi se morala hrana kuhati v šoli in ne pri zunanjem izvajalcu.
Kvaliteta hrane naj bi bila sedaj slabša, kot je bila prej,  ko se je kuhalo v šoli,  sprašujejo se, kdo
nadzoruje izbiro sestavin za pripravo kosil, da so vsaj tako kvalitetne, kot so bile prej, ko so kuhali v
šoli. Zanima jih, kdo je zunanji izvajalec, ki kuha. Predlagajo, da se že sedaj začne z aktivnostmi (npr.
če je razlog pomanjkanje kadra) za zagotovitev delovanja kuhinje v šoli v naslednjem šolskem letu.
Predlagajo tudi, da se glede na to, da se je na OŠ Domžale prenovila jedilnica, kosila za OŠ Domžale
kuha tam in ne na PŠ Ihan.

Z navedenim bo predsednica seznanila predstavnici staršev v skupini za prehrano, vodjo prehrane in
ravnatelja, s prošnjo, da to obravnavajo na naslednjem sestanku skupine.

Ker tudi po pogovoru o šolski prehrani Svet staršev ni sklepčen, predsednica pove, da je do sedaj
edina kandidatka za predstavnico v Upravnem odboru šolskega sklada Tanja Šket, predstavnica 4.j., in
se bo o njej glasovalo na dopisni seji, ki bo zaradi nujnosti obravnave s kratkim rokom za glasovanje
sklicana takoj po koncu te seje. Na vprašanje predsednice, če je kandidat še kdo od prisotnih ali če ima
kdo izmed prisotnih kakšnega kandidata med starši, ni bilo odgovora. 

Branko Jerman, predstavnik 4.i, predlaga, da se kljub nesklepčnosti pogovorimo o razlogih za odstop
gospe Mirjam Drnovšek, saj sam ocenjuje, da je bilo njeno delo zelo kvalitetno. Predsednica pojasni,
da  je  razloge  za  svoj  odstop  gospa  Mirjam  Drnovšek  pojasnila  v  elektronskem  sporočilu



predstavnikom Upravnega odbora, zato bo to sporočilo, ki ga je kot predsednica dobila v vednost, na
željo predstavnikov poslala. Dovoli predstavnikoma v šolskem skladu kratko pojasnilo, razprava o tem
pa se ji ne zdi smiselna, saj ne bo prinesla nobenih sprememb, poleg tega gospe Mirjam Drnovšek, o
kateri bi bilo govora, ni na seji. Predstavnika v šolskem skladu pojasnita, da bistven problem vidita v
dejstvu, da  šolski sklad vodi predsednica, ki nima več otrok na naši šoli in tako deluje kot zunanji
član/občan. Pravilnik o šolskem skladu sicer to omogoča, vendar se osebno, in tudi mnogi starši, ki
imajo  otroke na OŠ Domžale, s tem ne strinjajo. Gospe Mirjam Drnovšek sta predlagala, da je lahko
aktivna pri šolskem skladi, vendar brez glasovalnih pravic, a je to odklonila. 

Glede na pojasnila in nekaj dodatnih mnenj, da je odstopljena predstavnica svoje delo opravljala zelo
kvalitetno, Branko Jerman, predstavnik 4.i, poda predlog, da bi sprejeli sklep, da se Svet staršev gospe
Mirjam  Drnovšek,  odstopljeni  članici  Upravnega  odbora  šolskega  sklada  in  predsednica  le-tega,
zahvaljuje za njeno kvalitetno delo v šolskem skladu. O sklepu se bo glasovalo na dopisni seji.

Ob 18.30 sejo zapusti en predstavnik, na seji je tako prisotnih 19 predstavnikov. 

Na  vprašanje  predsednice,  če  ima še  kdo ob koncu seje  kakšno vprašanje  ali  predlog,  čeprav  na
dnevnem redu ni točke Razno, Miran Dragar, predstavnik 3.j, predlaga, da se ravnatelja zaprosi, da do
naslednje seje pripravi podatke o tem, koliko primerov okužb s covidom so odkrili s testiranji v šoli.

Vanja Režonja Utenkar, predstavnica 8.b, vpraša, kako lahko učenci, ki se ne želijo testirati in se zato
šolajo na daljavo, pridejo pisati teste in ne nosijo mask.

Ob 18. 40 se seji pridruži en predstavnik, na seji je tako prisotnih 20 predstavnikov. 

Predsednica bo prošnjo za pripravo podatkov posredovala ravnatelju. V zvezi s tem pove, da v šolo še
vedno prihaja  nekaj  otrok,  ki  se  ne testirajo,  zato so skladno s pravili  nameščeni  v  ločen prostor
(kolikor ve je to jedilnica). Tisti, ki pridejo pisati test, morajo imeti hitri 48 urni test. Peter Orešnik,
predstavnik 9.i, doda, da v tem primeru mora otrok ostati pri pouku ves čas veljavnosti testa, sicer se
šteje, da je neupravičeno izostal. Predsednica še pove, da je naša šola prva od slovenskih osnovnih šol
tožena (34 staršev) zaradi izvajanja predpisanih covid ukrepov.
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