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ZAPISNIK IZREDNE (3. ZAPOREDNE) SEJE SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE V
ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Izredna seja (3. zaporedna) Sveta staršev OŠ Domžale, ki jo je sklicala predsednica Sveta staršev Jana
Tomazin, je potekala v sredo, 21. 12. 2022, preko aplikacije Zoom. 

Na sejo so bili preko elektronske pošte, poslane dne 17. 12. 2022, vabljeni vsi predstavniki oddelkov.
V vednost je bilo vabilo poslano tudi v.d ravnateljice Nini Valenčič ter tajništvu OŠ Domžale.

Opravičeno odsotni:  Grega Flerin (1.b),  Tea Žnider (2.i),  Ana Ring Rupar (3.a),  Diana Krivokuća
(4.c), Olja Srećo (5.a), Branko Jerman (5.i), Tina Mezek (6.b), Ajda Petrovič (6.d), Igor Majhenič
(6.i),  Tatjana  Jovanov  (7.b),  Bojana  Poljanšek  (8.a),  Barbara  Hvastija  Kunc  (8.c)  in  Klara  Bulc
Rozman (8.i)

Neopravičeno odsotni:  Maja  Dominiković  (1.a),  Simona  Drenik  Kavšek (1.c),  Stanko Fatur  (1.i),
Srečo Plevel (1.j), Sandi Felc (2.a), Neli Horjak (2.c), Iztok Vozelj (2.j), Slavica Štrukelj (5.b), Sara
Magister (5.c), Gabrijela Kuzma Vugrinec (6.c), Sebastijan Permoser (7.c), Benjamin Bambič (7.i),
Živa Kramar (7.j), Nina Skube (8.b), Tina Tratnjek (9.a), Marjeta Trček (9.c) in Nina Starašinič (9.i)

Dnevni red:
1. Imenovanje Upravnega odbora šolskega sklada Osnovne šole Domžale

Seja se je pričela ob 18.00. 

Predsednica  Sveta  staršev  Jana  Tomazin  je  pojasnila,  da  je  sklicala  izredno  sejo  z  namenom
imenovanja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Domžale, ki mu je s 30. 11. 2022 potekel dvoletni
mandat,  zato mora Svet  staršev na podlagi  tretjega odstavka 135.  člena Zakona o organizaciji  in
financiranju vzgoje in izobraževanja imenovati nov Upravni odbor šolskega sklada za prihodnji dve
leti. 

Predsednica ugotovi, da seja ni sklepčna, zato glasovanje o podelitvi novega mandata kandidatom ni
možno. 

Predsednica  pojasni,  da  je  Svet  šole že  predlagal  svoje  kandidate,  in  sicer:  Anito  Tancik,  Ester
Severhen, Vesno Pungerčar ter Andrejo Paternoster. 

Svet staršev OŠ Domžale je prejel naslednje kandidature za predstavnike staršev v Upravnem odboru
šolskega sklada: Črt Časar, Tanja Šket ter Gordana Bajuk. 

G. Časar in ga.  Šket  kot  dosedanja člana odbora že poznata delo v skladu, medtem ko ga. Bajuk
kandidira prvič. Predsednica pojasni, da je ga. Bajuk vzgojiteljica v vrtcu Urša in je po njenem mnenju
primerna za sodelovanje v Upravnem odboru šolskega sklada.

Predsednica pozove, če bi še kdo od prisotnih na seji želel podati svojo kandidaturo za sodelovanje v
Upravnem odboru šolskega sklada. Svoje kandidature ne vloži nihče od prisotnih na seji.

V vmesnem času,  ko čakamo, če se bo seji  pridružilo dovolj  predstavnikov,  da bo seja sklepčna,
predsednica  pove, da je Upravni odbor šolskega sklada sprejel poslovnik, ki je v določenih delih v
neskladju s poslovnikom  Sveta staršev (ki je bil sprejet pred poslovnikom šolskega sklada), kar bo
potrebno  obravnavati  na  naslednji  seji  Sveta  staršev.  Dosedanjega  predsednika  šolskega  sklada
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gospoda  Časarja  zaprosi  tudi  za  predložitev  letnega  poročila  o  delovanju  šolskega  sklada,  ki  je
predvideno  po  poslovniku  Sveta  staršev  in  ga  je  predsedujoči  šolskemu  skladu  do  sedaj  vedno
pripravil, Svet staršev pa obravnaval. Prosi ga, da na današnji seji vsaj na kratko pojasni, kako deluje
sklad. 

Gospod Časar  pojasni,  da  je  že  vrsto  let  vpet  v  delovanje  sklada.  Uspešnost  zbranih  sredstev se
povečuje iz leta v leto.  Glavni  prihodki  sklada so: božična sejma (Domžale,  Ihan), akciji  zbiranja
papirja  (jesen,  pomlad)  ter  nakazilo  sredstev  preko  položnic.  Letos  jeseni  se  je  na  sejmu  zbralo
rekordnih 7.000 € (od tega bo cca 2.000 € stroškov) ter zbralo za cca 2.000 € papirja. V povprečju se
preko leta zbere približno 15.000 € sredstev ter porabi približno 10.000 € sredstev. Trenutno je v
skladu zbranih približno 20.000 €. Trenutni odhodki so namenjeni predvsem knjižnici v Domžalah in
Ihanu, kar se izvaja v dogovoru z učitelji. Temu se nameni približno 300 € mesečno. Ostalo delo, ki se
izvaja v skladu, je promocija dela šolskega sklada v lokalnem časopisju ter zbiranje denarja s pomočjo
donacij gospodarskih družb v Domžalah in bližnji okolici. Letno se izvede 5-6 sestankov, sklad nima
formalnega  vodenja,  ampak  delujejo  po  načelu  soglasnega  odločanja.  Želja  sklada  je  izvedba
pomladanske akcije zbiranja denarja, ki bi bila na temo športa ali kulture. 

Predsednica postavi dodatna vprašanja, ali se kupujejo knjige v fizični ali v elektronski obliki, kakšen
dopis je bil poslan gospodarskim družbam ter če je bil omenjeni dopis poslan v vednost tudi Svetu
staršev OŠ Domžale,  da  ga lahko le-ti  posredujejo dalje  in  tako dosežejo večji  doseg morebitnih
donatorjev.

Gospod Časar odgovori, da se kupujejo knjige v fizični obliki. Dopisi gospodarskim družbam so bili
pripravljeni  in deloma že poslani.  V dopisu je izpostavljeno,  da so otroci  potencial  in  hkrati  tudi
bodoči delojemalci, torej z morebitnimi donacijami podjetja vlagajo v svojo prihodnost. Dopis še ni bil
poslan na Svet staršev, za to bo poskrbela Tanja Šket. Poudari, da je potrebno čim prej konstituirati
sklad, saj že prihajajo vloge za pomoč pri plačilu šol v naravi.

Ker smo na seji tudi ob 18.30 nesklepčni, predsednica pojasni, da bo sklicala korespondenčno sejo, na
kateri bo predlagala sklep, da se v Upravni odbor šolskega sklada kot predstavniki staršev imenujejo
Črt Časar, Tanja Šket in Gordana Bajuk, kot predstavniki učiteljev pa Anita Tancik, Ester Severhen,
Vesna Pungerčar ter Andreja Paternoster. Hkrati bo predlagala, da se odbor konstituira od 30. 11. 2022
dalje.

Pred zaključkom seje  predsednica vpraša,  ali  ima kdo od prisotnih kakšno vprašanje.  Ker  ni  bilo
nobenih vprašanj, predsednica izrazi presenečenje nad slabo prisotnostjo na seji, ki je bila sklicana
preko aplikacije Zoom (in ne v živo) ravno zato, da bi se je udeležilo dovolj predstavnikov, da bi lahko
glasovali. Vpraša, ali je to zgolj posledica sklica seje v prazničnem času ali so morda globlji vzroki,
povezani z njenim vodenjem. Če je težava vodenje, pozove, naj se podajo pripombe na vodenje.

Predsednica še omeni, da je vsem učiteljem poslala božično voščilo v imenu Sveta staršev.

Predsednica se vsem zahvali za prisotnost, zaželi prijetne praznike z upanjem na dobro sodelovanje v
letu 2023.

Seja zaključena ob 18.30 uri. 

Zapisal: Predsednica sveta staršev OŠ Domžale
Miran Dragar Jana Tomazin


