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Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 
2019/2020, ki je potekala v torek, 11. februarja 2020, ob 17. uri v zbornici šole. 
 
Prisotni člani sveta staršev: Simona Silahić, Jasmina Plavsteiner, Marko Jelen, Sara 
Čuš Kolar, Petra Gajšek, Olga Galuf, Astrid Arlič, Janez Kodele, Katarina Scholtemeijer, 
Polona Lukanc, Tanja Rijavec, Jože Turnšek, Boštjan Bajde, Daniel Čoklc, Mateja 
Rozman, Alja Vrečer, Katja Smole, Aljoša Filej, Katarina Čolović, Aleksandra Železnik, 
Saška Horvat, Alenka Marguč, Katja Kovče. 
 
Odsotni: Barbara Rozman (opr.), Teja Vrečko Luknar (opr.), Natalija Brečko Lazarevič 
(opr.), Barbara Gazvoda Jezovšek (opr.), pomočnica ravnatelja Jasna Drešček (opr.). 
 
Drugi prisotni: Mojca Turk (nadomestna predstavnica); mag. Jure Radišek, ravnatelj 
šole; Marija Pišek, tajnica šole; Mojca Tomažin in Gabrijela Žlof Leskovšek, predstavnici 
Sveta staršev v Svetu zavoda; Petra Božič. 
 
Predsednik Sveta staršev, mag. Jože Turnšek, je pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost 
in predlagal dnevni red. Svet staršev je predlog potrdil in začel z obravnavo naslednjega 
 
dnevnega reda: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja 

Šentjur v šolskem letu 2019/2020, 17. septembra 2019. 
3. Volitve treh predstavnikov staršev OŠ Franja Malgaja Šentjur v Svet zavoda (2020–

2024). 
4. Obravnava prispelih pisnih pobud, vprašanj in pohval staršev iz posameznih 

razredov. 
5. Poročilo ravnatelja o učnih in vzgojnih rezultatih v 1. ocenjevalnem obdobju ter o 

dosedanji izvedbi Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020. 
6. Poročila (predsednice Upravnega odbora šolskega sklada, predstavnika SSt v 

ASSOŠCR, predstavnic Sveta staršev v Svetu zavoda, predstavnic staršev v skupini 
za prehrano). 

7. Razno. 
 
K točki 1 
 
SKLEP 1: Na Svetu staršev je prisotnih 23 od 27 razrednih predstavnikov staršev,  
                 s tem Svet veljavno odloča in sprejema sklepe. 
 
Pripomb glede predlaganega dnevnega reda ni bilo. 
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SKLEP 2: Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red. 
 
K točki 2 
 
Predsednik je pojasnil, da je po prvi seji Sveta staršev, 17. septembra 2019, prejel 
vprašanje glede mandata predstavnikov staršev v skupini za prehrano. Glede na to, da 
skupina za prehrano ni obvezna ter se ustanovi za tekoče šolsko leto, je njen mandat 
vezan na Letni delovni načrt. Za lažje razumevanje je Svet staršev dopolnil sklepa številka 
3 in 4, ki se tako preoblikujeta v: 
SKLEP 3: Za predstavnico Sveta staršev v skupino za prehrano centralne šole –  
         Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, v šolskem letu 2019/2020, je bila  
         soglasno izvoljena Katarina Scholtemeijer, predstavnica 3. b-razreda. 
         Mandatno obdobje je vezano na Letni delovni načrt in traja do 31. 8. 2020, z  
         možnostjo podaljšanja. 
 
SKLEP 4: Za predstavnico Sveta staršev v skupino za prehrano Podružnične  
         osnovne šole Blagovna, v šolskem letu 2019/2020, je bila soglasno  
         izvoljena Sara Čuš Kolar, predstavnica 1. c-razreda. 
         Mandatno obdobje je vezano na Letni delovni načrt in traja do 31. 8. 2020, z  
         možnostjo podaljšanja. 
 
Zapisnik je bil predhodno usklajen po elektronski pošti. Vsi sklepi so bili izvedeni. V 
povezavi z obveščanjem staršev po spletni strani o tem, kateri razred zbira papir v 
določenem tednu, ostaja način enak, kot je zdaj. Zabojnik s papirjem se odpelje, ko je 
napolnjen, kar pa je težje dolgoročno načrtovati po spletu in bodo starši še naprej 
obveščeni s pomočjo razrednikov in otrok. Ravnatelj je pojasnil, da vseskozi potekajo dela 
za razširitev centra za šolsko svetovalno službo in v naslednji fazi za razširitev učilnice 
OPP1. Naročena je že tudi oprema, predvideva se, da bodo do konca šolskega leta 
prostori urejeni. 
V zvezi z ureditvijo prometne varnosti na odseku Proseniško–Šentjur in poslanim dopisom 
s prošnjo na Občino Šentjur in policijo, šola do zdaj še ni prejela odgovora.  
 
SKLEP 1: Svet staršev je dopolnil in potrdil Zapisnik in realizacijo sklepov 1. seje 

Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, 17. 9. 2019.  
 
K točki 3 
 
Predsednik Sveta staršev se je v imenu staršev OŠ Franja Malgaja zahvalil za vestno 
delo zdajšnjim predstavnicam staršev v Svetu zavoda, Mojci Tomažin, Katji Smole in 
Gabrijeli Žlof Leskovšek.  
V nadaljevanju je pojasnil, da se zdajšnji sestavi Sveta zavoda 19. 4. 2020 izteče mandat, 
zato bo predsednik Sveta zavoda, g. Lovro Perčič v februarju začel postopek izvolitve 
novih članov za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Starše v Svetu zavoda zastopajo 
trije predstavniki, ki jih v skladu z Odlokom o ustanovitvi zavoda izvoli Svet staršev po 
postopku, ki je zapisan v 22. in 23. členu Poslovnika sveta staršev OŠ Franja Malgaja 
Šentjur. Naloge, ki jih opravlja Svet zavoda, so opredeljene v 48. členu ZOFVI, prav tako 
pa so dostopne na naši prenovljeni spletni strani šole http://www.fmalgaja.si (podstran 
»Šola« podstran »Svet zavoda«). 

http://osfm-splet.splet.arnes.si/files/2020/01/Poslovniku-sveta-star%C5%A1ev-O%C5%A0-Franja-Malgaja-%C5%A0entjur.pdf
http://osfm-splet.splet.arnes.si/files/2020/01/Poslovniku-sveta-star%C5%A1ev-O%C5%A0-Franja-Malgaja-%C5%A0entjur.pdf
http://www.fmalgaja.si/
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Zakonsko je določeno, da lahko kot predstavniki staršev v Svet zavoda kandidirajo vsi 
starši oziroma skrbniki učencev naše in podružnične šole. Tako so bili predstavniki 
razredov pred sejo pozvani k zbiranju kandidatov v razredih. Kandidati so svoje 
soglašanje s kandidaturo izvedli s pisnimi soglasji, ki jih je Svet staršev prejel pred volilno 
sejo. V skladu z 22. členom Poslovnika so bile volitve tajne, saj Svet staršev pred 
evidentiranjem kandidatov ni sprejel sklepa o načinu volitev. 
Na kandidatni listi so bili štirje kandidati. Predsednik je predstavil vse kandidate in Svet 
staršev je z dvigom rok potrdil kandidatno listo. 
 
SKLEP 1: Člani Sveta staršev so soglasno z dvigom rok potrdili kandidate za 

      predstavnika staršev v Svet zavoda. Kandidati so štirje: 
• Janez Kodele,  
• Alenka Marguč,  
• Katja Smole in  
• Teja Vrečko Luknar. 

 
Za izvedbo volitev je Svet staršev predlagal in z dvigom rok potrdil volilno komisijo v 
sestavi: 

• Mojca Tomažin, 
• Gabrijela Žlof Leskovšek, 
• Daniel Čoklc. 

 
SKLEP 2: Člani Sveta staršev so soglasno z dvigom rok sprejeli in potrdili sestavo 

volilne komisije, ki ji predseduje Mojca Tomažin, z dvema članoma, 
Gabrijelo Žlof Leskovšek in Danielom Čoklcem. 

 
Po 66. členu ZOFVI imajo volilno pravico vsi predstavniki razredov, na seji je bila prisotna 
tudi nadomestna predstavnica, ki pa se volitev ni udeležila. Predsednik je razložil potek 
volitev in delo je prevzela volilna komisija. Člani so obkrožili tri kandidate ali manj in 
glasovnice oddali v volilno skrinjico. Volilna komisija je zapustila sejo in preštela glasove.  
Sledilo je poročilo volilne komisije in sklep: 
 
SKLEP 3: Po preštetju glasov volilna komisija sporoča, da so v Svet zavoda 
       Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur za naslednje štiriletno mandatno 
       obdobje imenovani trije predstavniki staršev, ki so prejeli največje število  
       glasov, in to so:  

• Janez Kodele (3. A),  
• Alenka Marguč (8. B) in  
• Katja Smole (6. B). 

 
Predsednik Sveta staršev se je volilni komisiji zahvalil za opravljeno delo in zaupanje, 
novo izvoljenim predstavnikom v Svetu zavoda pa zaželel uspešno delo. 
Glasovnice in poročilo volilne komisije se bodo hranili v zapečateni ovojnici kot priloga 
tega zapisnika v arhivu šole.  
 
  

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
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K točki 4 
 

1. Predstavnica 2. A - razreda je podala vprašanje mamice, ki sprašuje, ali ni morda 
v prehrani naših otrok preveč predelane hrane, ali bi bilo možno vključiti še več 
lokalno pridelane hrane brez nepotrebne embalaže. Pri sinu je večkrat opazila 
izpuščaje, ki so morda posledica prevelike količine aditivov v hrani. Odgovor, ki ga 
ponujajo šole, da učenci »zavračajo« zdravo prehrano, se ji zdi neutemeljen, saj 
so mlajši učenci navajeni na takšno hrano iz vrtcev (npr. v Vrtcu Šentjur).  

 
Odgovor je pripravila vodja šolske prehrane in ravnatelj ga je posredoval. Priprava 
hrane v kuhinji obsega pripravo juh, krompirjevih jedi s krompirjem, ki ni iz 
embalaže, kruhovo in ajdovo rulado, polnjeno s skuto lokalnega kmeta, izdelajo 
lastne žličnike in vlivance, lastne palačinke, vse sladice so tudi narejene v šolski 
kuhinji. Mesni, ribji in jajčni namazi so prav tako pripravljeni v šolski kuhinji. Jogurti 
so od kmeta z ekološke kmetije, je pa težava, da teh jogurtov vsi učenci ne pojedo 
in hrana ostane. Domači rezanci so tudi iz EKO kmetije. Je pa EKO prehrana tudi 
dražja za trikratnik in tu so kot šola omejeni s ceno.  
Vsi dobavitelji morajo priložiti dokumentacijo o vsebovanih aditivih v hrani. Tudi za 
tisto pripravljeno, ki je najmanj zdrava, npr. rogljičke, bureke itn., vendar ta hrana 
se na jedilniku ne pojavlja pogosto. Aditivi, ki so hrani dodani, so nenevarni in 
nealergeni.  
 
Ravnatelj je še dodal, da so učenci na razredni stopnji bolj ješči od učencev 
predmetne stopnje, pri njih ni toliko odpada. Glede primerjave z vrtcem je pojasnil, 
da so se odločili spremeniti način priprave mesa. Ponudili bodo manj kosovnega 
mesa, zamenjali ga bodo z mesom, narezanim na koščke, ker so morda učenci 
tako pripravljene hrane bolj ješči.  
V obrokih sta vsak dan prisotna zelenjava in sadje. Kremne juhe pasirajo, zaradi 
tega se morda zelenjava ne vidi, jih pa otroci raje pojedo. Če je bila zelenjava vidna, 
so številni otroci hrano zavračali.  
Glede EKO živil je težava tudi pri dobaviteljih, ki jih včasih ne morejo dostaviti v 
tako velikih količinah, na primer 170 l mleka šola potrebuje za pripravo obrokov 
dnevno. 
 V zadnjih dveh letih so v treh korakih zmanjšali količino soli, dodajanje moke in 
sladkorja.  
 
Ravnatelj je opozoril na pomanjkljivo odjavljanje učencev od prehrane. Do 8. 
ure zjutraj je čas, da učence starši odjavijo od malice ali kosila. V času gripe 
in drugih obolenj so v šoli beležili 32 % bolnih učencev in v kuhinji je ostalo zelo 
veliko hrane, ki so jo morali zavreči (obvestilo na spletni strani šole). Kuhinja mora, 
če obrok ni odjavljen, pripraviti zadostno število obrokov, neuporabljene hrane ne 
smejo uporabiti kasneje ali naslednji dan, čeprav bi bila še verjetno popolnoma 
užitna. Ravnatelj prosi starše, da redno in pravočasno odjavijo obroke prehrane. 
 

2. Predstavnica staršev je povedala, da je hčerki v času podaljšanega bivanja dvakrat 
padla na glavo košarkarska žoga, ki je težka. Ali je možno, da se otroke v 
podaljšanem bivanju varuje tako, da do tega ne bi več prihajalo, ali je rešitev morda 
v tem, da se držijo bolj v skupini, na manjšem prostoru? 

 

http://osfm-splet.splet.arnes.si/?p=13701
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Šola se trudi, da učencem v urah podaljšanega bivanja zagotovi čim več gibanja. 
V času zime in slabega vremena imajo na razpolago za gibanje telovadnico, ki pa 
je zaradi velikega števila dejavnosti kar polna. Dobra praksa je, da pripravijo učitelji 
otrokom športni poligon in jih usmerijo v organizirano vadbo. Razmere se bodo 
izboljšale, ko bo vreme ugodno in bodo dejavnosti potekale na zunanjih igriščih. 
 

3. Starši 4. b – razreda so pohvalili prenovljeno spletno stran šole, ki je zdaj enako 
delujoča tudi na mobilnih napravah, ter veliko število informacij, ki jih učitelji 
napišejo, jih objavijo in tako starši podatke prejemajo po spletni strani. Tudi javno 
objavljeni zapisniki  sej Sveta staršev in Sveta zavoda za nekaj preteklih let so 
pohvale vredni in niso običaj na vseh slovenskih šolah.  
 
Starši se tudi pridružujejo čestitki in priznanju JSDK (Javnemu skladu Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti), ki ga je podelil dramski skupini Teater 
(nade)budnih ob letošnjem kulturnem prazniku. 
 

4. Starši 5. a – razreda sprašujejo, ali je praksa učiteljice, da učenko ali učenca, ki 
pozabi doma delovni zvezek pri MAT ali SLJ, pošlje iz razreda do konca ure, 
dopustna. Po navadi učence pošlje v šolsko knjižnico. Oče sprašuje, ali se s tem 
učenki ali učencu morda krši pravica do prisostvovanja pouku in da gre morda za 
absolutno nesorazmeren ukrep, saj razen, da nima učenec učbenika ali delovnega 
zvezka, sicer nikakor ne moti pouka. 

 
Vprašanje je prišlo prepozno in se ravnatelj z učiteljico do seje ni mogel pogovoriti, 
zato je odgovor iz pogovora po seji. 
Učiteljica je pojasnila, da se to zgodi redko in le takrat, ko so bili vnaprej dogovorjeni 
za delo z delovnimi zvezki, učenec pa na ta dan delovnega zvezka ni prinesel. 
Starše je o ukrepu obvestila na prvem roditeljskem sestanku. Učiteljica je 
dogovorjena s knjižničarko, ki ta čas pri njej dela domače naloge ali bere. 
Ravnatelju se to ne zdi sporno, saj je podoben primer, kot če bi na uro športa učenci 
prišli brez športne opreme, tudi v tem primeru se športno ne morejo udejstvovati. 
V razpravi so člani predlagali, da se lahko morda v teh redkih primerih izvede tudi 
bolj sorazmeren ukrep, da se temu učencu tista stran iz delovnega zvezka tudi 
kopira, ali pa, da ta učenec gleda v delovni zvezek sošolca in besedilo prepiše v 
zvezek.  
 

5. V 5. b – razredu izvajajo učenci medsebojno učno pomoč. 
Starši sprašujejo, ali se morda na šoli izvaja pomoč starejših učencev mlajšim, kot 
neke vrste tutorstvo. Primerna je pomoč pri glasbeni umetnosti. Otrokom, ki ne 
hodijo v glasbeno šolo, bi prišla prav pomoč s strani učencev, ki nauk o glasbi 
obvladajo. Prav tako pri tujih jezikih. 
 
Tutorstvo se je na šoli že izvajalo in je tudi zdaj možno. V preteklosti so bile težave 
z organizacijo, kje, kdo in kdaj. Dobro je, če učenec ali starš tega učenca to izrazi, 
da lahko šola nato to organizira, seveda v dogovoru z drugim učencem, ki mora 
imeti prav tako čas za pomoč. Če bo interes posameznih učencev, bodo to izvedli.  
 

6. Predstavnico 8. a - razreda je zanimalo, ali učenci jedo jogurte še vedno s 
plastičnim priborom.  
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S 1. januarjem 2020 je šola pristopila k zmanjšanju plastike in s tem tudi k 
neuporabi plastičnega pribora. Do 5. razreda se ta pribor ne uporablja več in 
uporabljajo kovinskega. Ravnatelj in učitelji so imeli pred tem pogovore z učenci, 
da tega pribora ne bi odtujili, ga krivili in kako drugače uničevali. Z učenci so tudi 
izračunali, koliko kilogramov plastike bodo tako v enem letu prihranili. Za 
zamenjavo pribora v višjih razredih potrebujejo več časa, da učenci spremenijo 
mišljenje in da tak pribor začnejo ceniti, ga ne uničujejo in ga tudi uporabljajo. 
 

7. Predstavnica staršev zadnje triade je prejela vprašanja staršev, ki jih zanima, ali je 
bilo za ekskurzijo v London pridobljenih s strani šole več ponudb in kako se je nato 
izbral ponudnik.  

 
Ravnatelj je pojasnil, da šola v tem primeru ni sodelovala. Ekskurzijo v London v 
sodelovanju s starši organizira učiteljica angleščine, ki v osmih razredih poučuje 4. 
skupino in je najbolje, če se za podrobnejše informacije predstavniki pozanimajo 
pri tej učiteljici. Za dan odsotnosti bodo učiteljice, ki se še bodo ekskurzije udeležile, 
darovale svoj dopust. Ekskurzija bo pa potekala od petka do nedelje. Starši 
udeleženih učencev bodo za manjkajoči petek, za svoje otroke sporočili šoli 
izostanek, v skladu z možnimi petimi dnevi, ki jih vsako leto lahko uporabijo učenci, 
po 53. čl. ZOsn1. Učitelji, ki se bodo ekskurzije še udeležili, tudi niso uradni 
spremljevalci (ne bodo nosili odgovornosti za otroke), saj ekskurzija ni organizirana 
v okviru šole. 

 
K točki 5 
 
Ravnatelj je poročal o organizaciji in delu v tekočem šolskem letu. Podlaga za delo je  
Letni delovni načrt šole 2019/2020, predmetniki, urniki, letne priprave, tedenske in  
dnevne priprave. 
V šolskem letu 2019/2020 šolo obiskuje 561 otrok, od tega 285 fantov in 276 deklet. POŠ 
Blagovno obiskuje 69 učencev. OPP pa 19 učencev.  
 
V šolskem letu 2019/2020 je na matični šoli organiziranih 21 rednih oddelkov (10 oddelkov 
razredne in 11 oddelkov predmetne stopnje) in 2 oddelka s prilagojenim programom OPP 
– NIS. Na podružnični šoli je 5 rednih oddelkov. Skupaj 28 oddelkov.  
 
Na matični šoli je sistemiziranih 5 čistih oddelkov podaljšanega bivanja in 1,5 na 
podružnični šoli. Zaradi specifik je ob določenih urah organiziranih tudi več oddelkov. Na 
matični šoli je organiziran oddelek jutranjega varstva vozačev od 2. do 4. razreda in po en 
oddelek jutranjega varstva na matični in podružnični šoli.   
 
Izvedba programa poteka po načrtu: 
Izvedba pouka za celotno šolo 2019/20 je 53,96 %. 
Uspešnost učencev: 2019/2020: pozitivni 94,7 %, negativni: 4,8 %; 2018/2019: pozitivni 
95,7 %; negativni: 4,3 %. 
 
Poleg rednega dela se na šoli izvajajo tudi projekti: Sally Ride EarthKAM, Erasmus+(ka1), 
Erasmus+(ka2), Kulturna šola, Inovativna učna okolja podprta z ikt, Krepitev kompetenc 
podjetnosti, Beremo-ustvarjamo-pomagamo, Varno na kolesu, Policist Leon svetuje, 
Drobtinice, Razredna sovica, Rad pišem z roko, Rastem s knjigo, Otroški parlament, 

 
1 53. člen Zakona o osnovni šoli, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
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Vrstniški mediatorji, SIO2020. Projekti pomenijo dodatno delo učiteljev in učencev, a 
učenci si z njimi pridobijo znanje in bogate izkušnje, ki jim bodo v življenju koristile. Več o 
projektih je objavljeno na spletni strani šole.  
 
Spletna stran šole je prenovljena.  
 
Od 6. do 10. januarja 2020 je bila uspešno izvedena Zimska šola v naravi 2019/2020 na 
Ribniškem Pohorju. Sprememba je v terminu Poletne šole v naravi, ki bo od 15. do 19. 
junija v letovišču Pineta, Novigrad. 
 
Predstavnico staršev je zanimalo, zakaj traja poletna šola samo pet dni.  
 Ravnatelj je pojasnil, da je šola v devetletnem obdobju šolanja učencu dolžna omogočiti 
eno šolo v naravi2. Na naši šoli v tem obdobju dvakrat organiziramo ŠN (v 5. in 7. razredu). 
Zakon o osnovni šoli določa najnižje število treh dni3. Hkrati pa določa, da se šola v naravi 
izvaja kot del obveznega programa, ki pa se med konci tedna ne izvaja. 
Več kot petdnevna šola v naravi bi bila z delovnopravnega vidika nezakonita, saj 
zaposlenim ne moremo odrediti dela v trajanju sedem dni brez obveznega tedenskega 
počitka.  
Poleg tega ministrstvo ne dopušča pouka ob sobotah, razen če je sobota namenjena 
nadomestitvi pouka namesto nekega drugega delovnega dne ali pa dopolnitvi letnega 
števila dni pouka.4 
Ravnatelj je odgovoren za zakonitost delovanja zavoda, zato se trajanje šole v naravi 
omeji na pet delovnih dni. 
 
Šola je še naprej zelo aktivna in uspešna na področju kulturnega delovanja. Učenci, ki so 
bili prepoznani za nadarjene na področja gledališča, učenci, ki sodelujejo v komorni 
skupini Terca in učenci plesnega krožka, so pripravili proslavo ob zaključku Malgajevega 
leta in 110-letnici šole. Učenci izbirnega predmeta gledališki klub pa so uprizorili predstavo 
»Zajčkovo leto«.  
 
Učenci Podružnične osnovne šole Blagovna so pripravili novoletno srečanje s starši in 
več popoldanskih delavnic za starše.  
 
Na šoli uspešno deluje pevska, plesna in instrumentalna dejavnost (OPZ, MPZ, TERCA 
in ORFF). 
 
Na šoli potekajo številna tekmovanja iz različnih predmetov. Učenci dosegajo vidne 
rezultate tudi na športnem področju. 
 
Poseben poudarek je namenjen vzgoji. V ta namen je prenovljen Hišni red, Šolska pravila 
in Vzgojni načrt. Večji poudarek je na področju proaktivnih dejavnosti in mediatorstvu. 
Akcijski vzgojni načrt za letošnje leto je usvojitev osnovnih manir: »pet prijateljev« (dober 
dan, nasvidenje, prosim, hvala in oprosti). Omejili so prosto rabo elektronskih naprav in 
učence poučujejo o njihovi smiselni rabi. 
 

 
2 39. a člen, Zakon o osnovni šoli, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448 
3 39. a člen, Zakon o osnovni šoli, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448 
4 Okrožnica, 234-1/2014/20, iz dne 26. 5. 2014, MIZŠ, 
https://drive.google.com/file/d/1X67wVORCVfsZcn5BJnEZ14UQJH2wL46y/view?usp=sharing 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
https://drive.google.com/file/d/1X67wVORCVfsZcn5BJnEZ14UQJH2wL46y/view?usp=sharing
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Ravnatelj je poudaril, da si želi čim boljšega sodelovanja s starši, učenci, učitelji in vsemi, 
ki so vključeni v izvajanje delovnega načrta šole. Veseli se vsake pobude, ki bo prišla s 
strani staršev, učencev in sodelavcev in bo pozitivno vplivala na delo v šoli. 
 
Ravnatelj je predstavil načrte za vzdrževanje šolskega prostora. Opravljena je bila 
urgentna zamenjava kotlov v kotlovnici z monitoringom vod ogrevalnega sistema, kar je 
predstavljalo največjo finančno naložbo. Sanacija kotlovnice še ni zaključena. Opravili so 
pleskanje ene učilnice na Blagovni in pleskanje kuhinjskih prostorov ter jedilnice na 
matični šoli, sanacijo stene in odlagalnih polic v pomivalnici, reklamacijo strelovodov, 
postavili so prostor za čistila, povezovalni hodnik v 1. nadstropju pa preurejajo v pisarno 
za svetovalno delavko. Tako bodo uredili svetovalno središče, ki bo združevalo in 
omogočalo kakovostnejše delo vseh treh šolskih pedagoginj. 
 
S postavitvijo svetovalnega središča se bo odprla možnost za širitev učilnice OPP1 s 
pripadajočim kabinetom za dve učiteljici. Ob tem se zahvaljuje za donacije in prispevke v 
šolski sklad.  
 
V načrtu je tudi popolna prenova tal v učilnici 1. a, prenova parketa in sten v učilnici 1. b 
in zamenjava luči v telovadnici.  
 
Poleg rednih vzdrževalnih del želijo letos urediti še kolesarnico in skrinjico.  
 
V daljšem naložbenem načrtu pa je prenova kuhinje, ki je trenutno v fazi priprave projektne 
dokumentacije, prenova tal v telovadnici in prenova sanitarij na POŠ Blagovna. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel in potrdil poročilo ravnatelja o učnih in vzgojnih 
rezultatih v 1. ocenjevalnem obdobju ter o dosedanji izvedbi Letnega delovnega 
načrta za šolsko leto 2019/2020.  
 
K točki 6 
1. 
Predstavnica staršev v Svetu zavoda je podala poročilo o sprejetih sklepih na zadnji seji 
Sveta zavoda, poročilo je bilo poslano tudi kot gradivo za sejo, zapisnik seje bo objavljen 
tudi na spletni strani šole.  
 
SKLEP 1: Svet staršev se je seznanil z delom Sveta zavoda v preteklem obdobju. 
 
2. 
Predsednica upravnega odbora šolskega sklada je podala finančno poročilo o prihodkih 
in odhodkih v šolski sklad. Zahvalila se je staršem in vsem tistim predstavnikom, ki so 
nagovorili tudi druge starše, ki to zmorejo, k donacijam. Poročilo je objavljeno na šolski 
spletni strani. Trenutno je v skladu 5.311 evrov. Prvošolcem so kupili kapice za varnost v 
prometu, prav tako je šola pristopila k nabavi petih koles. Če bi še kdo potreboval v 
razredu pomoč, morda tudi v povezavi s prevozi ali s šolo v naravi, se lahko starši s 
prošnjo obrnejo na svetovalno delavko, gospo Darjo Steblovnik, ki je tudi članica 
Upravnega odbora šolskega sklada. Spomladi bodo starši znova povabljeni s praznimi 
položnicami k prostovoljnim prispevkom. 
 
SKLEP 2: Svet staršev je sprejel poročilo Upravnega odbora šolskega sklada, 
11. 2. 2020.  
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3. 
Predstavnica staršev v skupini za prehrano, gospa Katarina Scholtemeijer, je Svetu 
staršev podala obsežno poročilo s sestanka skupine za prehrano, ki je bil izveden na 
začetku meseca februarja. Na sestanku so omenili problematiko nepravočasnega 
odjavljanja obrokov, saj hrana ostaja. Člani skupine so bili seznanjeni z inšpekcijskimi 
pregledi v preteklem obdobju. Vsi pregledi so bili ustavljeni, če koga zanimajo podrobnosti 
oziroma poročila, so na vpogled pri vodji šolske prehrane. Seznanjeni so bili tudi s prvo 
stopnjo tj. načrtovanjem sredstev za zamenjavo opreme v kuhinji. Vodja prehrane jim je 
tudi predstavila postopek javnih naročil za prehrano, in da se pričakuje v prihodnosti dvig 
cen, predvsem mesa, kar pa bo morda povečalo za nekaj centov tudi ceno kosil. Trenutno 
je cena kosil najnižja v šentjurski občini in šola si želi, da bi lahko takšna tudi ostala. Na 
šoli bodo izvedli, tako kot lani, med učenci od tretjega do devetega razreda, anketo o 
zadovoljstvu s prehrano. Z rezultati bodo seznanili tudi starše. Pogovarjali so se tudi o 
dietah, ki jih na šoli pripravljajo v velikem številu, 24 različnih vrst dietne prehrane. 
Predsednik se je predstavnicama zahvalil za njuno poročanje in delo v skupini za 
prehrano. 
 
SKLEP 3: Svet staršev je sprejel poročilo predstavnice staršev v skupini za 
                 prehrano. 
 
4. 
Predstavnik v ASSOŠCR, mag. Jože Turnšek, je poročal o dogajanju v celjskem aktivu 
sveta staršev in o sodelovanju Aktiva v ZASSS.  
11. seja Aktiva je bila 1. oktobra 2019 na naši šoli. Prav tako je naš Aktiv gostil delovno 
srečanje Koordinacije ZASSS, ki je potekalo v soboto, 16. 11. 2019, na OŠ Frana Roša v 
Celju. Posvet je bil namenjen nadaljevanju menjave generacij v vrstah aktivnih članov 
ZASSS.  
V celjski aktiv se je vključil tudi Svet staršev OŠ Slivnica pri Celju, tako da je trenutno 
vključenih že 15 osnovnih šol, med njimi tudi dve iz šentjurske občine.  
Koordinacija ZASSS si pri delu pomaga s trenutno štirimi Delovnimi skupinami. Naš Aktiv 
ima predstavnike v vsaki izmed teh delovnih skupin. V Delovno skupino za sistem 
kakovosti je vključena tudi Mateja Rozman, članica našega Sveta staršev, in v Delovni 
skupini za področje posebnih potreb bo deloval Jože Turnšek.  
V Aktivu so tudi že znani rezultati analize cen delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko 
leto 2019/2020. Na naši šoli smo povprečno ceno delovnih zvezkov v tem šolskem letu 
močno znižali (za 106,41 evra) in znaša 519,35 evra, za vseh devet razredov osnovne 
šole. Za letošnje leto povprečje za Slovenijo še ni znano, lani je pa bilo povprečje 533,51 
evra.  
Predstavnik je povabil vse starše na letošnjo Skupščino ZASSS, ki bo v soboto, 
28. marca 2020, na OŠ Davorina Jenka, v Cerkljah na Gorenjskem, (gostil jo bo Aktiv pod 
Krvavcem). Naslov posveta pred Skupščino bo: »Pogled staršev na kakovost vzgoje in 
izobraževanja.« 
 
SKLEP 4: Svet staršev se je seznanil s poročilom predstavnika v ASSOŠCR. 
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K točki 7 
 
1. 
Predstavnica 5. b razreda Mateja Rozman se je zahvalila staršem petih in osmih razredov 
ter članom Sveta staršev za sodelovanje pri izpolnjevanju ankete - Načrtovanje šolskih in 
obšolskih obveznosti z vidika upravljanja časa: študija primera – osnovna šola. Pojasnila 
je namen raziskave in napovedala, da bo rezultate predstavila tudi na seji Sveta staršev. 
 
2. 
V preteklosti je bila šola pripravljena organizirati nakup delovnih zvezkov in drugih učnih 
pripomočkov za novo šolsko leto, tako da so učenci dobili ustrezne delovne zvezke v šoli. 
Dejavnosti za ta nakup mora šola začeti že v mesecu marcu. V primeru, da se starši za 
to odločijo, mora Svet staršev na tej seji sprejeti sklep, da se dejavnosti lahko začnejo. 
Člani sveta so soglašali, da se plačilo organizira po položnicah in vsi učenci dobijo prvi 
teden v septembru delovne zvezke v šoli. S tem je staršem prihranjeno iskanje delovnih 
zvezkov po knjigarnah. 
 
SKLEP 2: Svet staršev je sprejel in potrdil pobudo, da šola tudi za šolsko leto 
                 2020/2021 izvede akcijo nakupa delovnih zvezkov in drugih pripomočkov, 
                 ki jih učenci potrebujejo pri pouku. Delovni zvezki se plačajo po  
                 položnicah v dveh obrokih (prvi obrok je akontacija, pri drugem pa se  
                 opravi poračun glede na ceno delovnih zvezkov). Na podlagi prejetih 
                 obvestil se starši odločijo, ali bodo pristopili k akciji ali ne. 

 
Naslednja redna seja Sveta staršev bo ob koncu meseca maja 2020 ali v prvem tednu 
meseca junija. 
 
Seja se je končala ob 18.50. 
 
Šentjur, 25. februar 2020 
 
Zapisnikarica:     Predsednik Sveta staršev  
Marija Pišek      Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur: 
       mag. Jože Turnšek  
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