
 
1 

 

OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR 
Ulica skladateljev Ipavcev 2  3230 Šentjur  telefon: (03) 746 38 00  fax: (03) 746 38 03 
http://sharepoint.os-fmalgaja.si/aktualno  el. pošta: tajnistvo@os-fmalgaja.si 
 
 

 
 
 
Zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 
2020/2021, ki je potekala v četrtek, 27. maja 2021, ob 17.30 v avli novega dela šole. 
 
Prisotni člani sveta staršev: Petra Vovk Škerl, Damjan Slakan, Simona Silahić, Helena 
Gradič, Klavdija Natek, Maša Senčar, Manja Goršek, Sara Čuš Kolar, Petra Gajšek, Anita 
Šmid, Janez Kodele, Katarina Scholtemeijer, Polona Lukanc, Tanja Rijavec, Jože 
Turnšek, Mira Leskovar, Mateja Rozman, Petra Galič, Samo Vehovar, Sabina Knez, 
Katarina Čolović, Aleksandra Železnik, Teja Vrečko Luknar, Alenka Marguč. 
 
Odsotni: Lidija Gutsmandl (opr.), Astrid Arlič (opr.), Daniel Čoklc (opr.), Katja Smole 
(opr.), Saška Horvat (opr.), Natalija Brečko (opr.). 
 
Drugi prisotni: Ksenja Aškerc (nadomestna predstavnica); mag. Jure Radišek, ravnatelj 
šole; Jasna Drešček, pomočnica ravnatelja; Alja Benkoč Sušnik, učiteljica; Marija Pišek, 
tajnica šole. 
 
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. Potrditev dnevnega reda. 
2. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v 

šolskem letu 2020/2021 z dne 9. februarja 2021. 
3. Obravnava prispelih pisnih pobud, vprašanj in pohval staršev iz posameznih 

razredov. 
4. Poročilo o izvedbi Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2020/2021. 
5. Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2021/2022. (Akcijski načrt 

učenje učenja in metode poučevanja, dvig bralne pismenosti, povišanje cene kosil, 
nakup aparata za čiščenje zraka). 

6. Volitve (predstavnika staršev v Svet zavoda in predstavnika staršev v Upravni odbor 
šolskega sklada). 

7. Delovni zvezki in učna gradiva (dajanje soglasja). 
8. Nadstandardne storitve (dajanje soglasja). 
9. Poročila (predstavnic Sveta staršev v Svetu zavoda, članov Upravnega odbora 

šolskega sklada, članov skupine za prehrano, predstavnika SSt v ASSOŠCR). 
10. Razno. 
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K točki 1 
 
SKLEP 1: Svet staršev ugotavlja, da je na seji prisotnih 24 oziroma več kot ½  
članov in da tako veljavno odloča in sprejema sklepe.  
 
SKLEP 2: Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red. 
 
 
K točki 2 
 
Člani Sveta staršev niso imeli pripomb na Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole 
Franja Malgaja Šentjur z dne 9. 2. 2021. Zapisnik je bil predhodno usklajen po elektronski 
pošti. Vsi sklepi so bili izvedeni.  
 
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel in potrdil zapisnik in realizacijo sklepov z 2. seje  
Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur z dne 9. 2. 2021. 
 
 
K točki 3 
 
1. 
Predstavnica oddelkov prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (OPP 
NIS) se je v imenu staršev zahvalila ravnatelju, da je našel rešitev tudi za varstvo učencev 
OPPNIS.  
 
2. 
Starši učencev, ki obiskujejo OPPNIS, so vprašali, ali se lahko tudi za učence OPPNIS 
organizira šola v naravi. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da so učenci OPPNIS že bili vključeni v poletno šolo v naravi z učenci 
rednega programa devetletne osnovne šole. Vsako leto pa to ni možno, ker zakonodaja 
za učence OPPNIS predpisuje večje število spremljevalcev in učiteljev plavanja, kot jih 
šola lahko zagotovi.  
 
V dneve dejavnosti in ostale prireditve vključno z valeto so vključeni vsi učenci ne glede 
na program izobraževanja. 
 
3.  
Predstavnica staršev sprašuje člane Upravnega odbora šolskega sklada in člane Sveta 
staršev, ali je smiselno in upravičeno financiranje zaščitnih mask in razkužil iz sredstev 
šolskega sklada. 
 
Predsednica šolskega sklada je pojasnila, da je Upravni odbor šolskega sklada sklenil, da 
posameznikom, ki se na Šolski sklad obračajo s prošnjami za nakup zaščitnih mask in 
razkužil, ne bodo odobrili pomoči, ker maske in razkužila niso nadstandardni program. Če 
bi se pojavila potreba, bi Šolski sklad za najnujnejše primere denar lahko posodil šoli, ta 
pa bi ga ob prilivu sredstev na račun morala vrniti v šolski sklad. Do zdaj šola te pomoči 
ni potrebovala. 
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Ravnatelj je povedal, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo 
sredstva za nakup COVID-19 zaščitnih sredstev. Šola je že kupila maske in razkužila. 
 
SKLEP 1: Svet staršev daje soglasje Upravnemu odboru šolskega sklada, da se iz  
sredstev sklada zaščitne maske in razkužila ne financirajo. 
 
4.  
Predstavnica prvega razreda je vprašala, kako bo urejeno odhajanje otrok iz šole v času 
izgradnje krožišča in podhoda.  
 
Če je šoloobveznih otrok iz iste družine več, naj bo glede zbiranja in ure prihoda staršev 
po otroke dogovor znotraj družine. Ravnatelj je predlagal, naj vozila parkirajo na parkirišču 
v zgornjem trgu (pri cerkvi) in starši pridejo po otroke peš. Svet staršev je seznanil, da 
avtobus za otroke, ki se vozijo v smer Proseniško, stoji v Zgornjem trgu zaradi smeri 
vožnje avtobusa (postajališče je označeno z napisom »BUS«).  
 
5.  
Člani Sveta staršev so pohvalili organizacijo prometne varnosti v okolici šole, ki je zaradi 
gradbišča za otroke zelo pomembna. Redarji in policisti opravljajo svoje delo vestno. Žal 
pa osebje za zagotavljanje varnosti naj ne bi bilo prisotno do konca šolskega leta. Glede 
na to, da je promet gost, so v razpravi starši izrazili zaskrbljenost in prošnjo, da bi Občina 
Šentjur zagotovila redarstvo oziroma prisotnost policije do zaključka gradnje krožišča in 
podhoda. Svet staršev bo v ta namen poslal pisno prošnjo na Občino Šentjur. 
 
SKLEP 2: Svet staršev napiše prošnjo na Občino Šentjur z namenom, da bi 
redarstvo in policija na območju okoli gradbišča varovali prometno varnost do 
zaključka gradnje krožišča s podhodom. Pisna prošnja se uskladi med člani 
korespondenčno po elektronski pošti in se do 1. junija 2021 pošlje na Občino 
Šentjur. 
 
6. 
Starši 3. a-razreda se zahvaljujejo za čudovite razlage učiteljice, saj so se učenci v času 
šolanja na daljavo počutili kot bi bili v razredu. Omenili so tudi, da je pri delu od doma 
treba pohvaliti tudi starejše otroke, ki so poleg staršev in učiteljev prav tako prevzemali 
skrb za mlajše bratce in sestrice.  
 
Predstavnice staršev 3. razredov je zanimalo, ali bo možno tečaj plavanja izvesti v tem 
šolskem letu. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da bo to možno, če bodo dobili prostor v zaprtem bazenu v Celju. 
Obstaja tudi možnost, da bi plavalni tečaj izvedli na odprtem Celjskem bazenu. Težava 
je, ker za izvedbo kandidira veliko šol in vsem ne bodo mogli ustreči. 
 
7. 
Predstavnica 4. c-razreda je pohvalila delo razredničarke in učiteljic, ki so otrokom »kot 
druge mame«. 
 
8.  
Predstavnik 5. b-razreda je v imenu razreda pohvalil razredničarko za njeno materinsko 
skrb, za njeno srčnost in za vse motivacijske besede, ki so jih bili otroci deležni. 
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Popolnoma enaka zahvala tudi učiteljicama angleščine in nemščine ter učitelju športa in 
računalništva. 
 
9. Predstavnica 5. c-razreda je pohvalila delo razredničarke, učiteljice glasbene umetnosti 
in učiteljice angleščine.  
 
10. 
Predstavnica 7. c-razreda je predala hvaležno zahvalo staršev učiteljicam, ki so izvajale 
dodatno strokovno pomoč (DSP). 
 
11. 
Starši šestošolcev se zahvaljujejo ravnatelju, učiteljem in ostalim spremljevalcem za 
organizacijo šole v naravi. Otroci so zelo srečni, kar prikazujejo tudi fotografije ob ažurnih 
objavah učiteljev na Facebooku.  
 
12. 
Predstavnica 8. c-razreda je pred sejo poslala na skupni elektronski naslov Sveta staršev 
dopis, ki ga je Slovenska krovna zveza za psihoterapijo v teh dneh naslovila na vse 
odločevalce in strokovne delavce v šolstvu. V imenu osmošolcev in staršev pa seveda 
tudi vseh ostalih otrok šole, ki so bili razbremenjeni, se je zahvalila ravnatelju, da je 
pravočasno prepoznal klice na pomoč in učitelje opozoril na stiske in preobsežnost 
ocenjevanj. Prav tako gre zahvala vsem tistim učiteljem, ki so znali ukrepati in so razumeli 
stiske otrok ter so uvedli prilagoditve pri svojih predmetih. Izrazila je tudi upanje, da bodo 
zdaj, na osnovi poziva stroke, to razumeli tudi tisti, ki do zdaj te empatije niso premogli, in 
se niso znali prilagoditi. 
 
V razpravi, ki je potekala po tej zahvali, so člani izrazili nezadovoljstvo s sedanjimi učnimi 
načrti, da so preobsežni in da se predmeti samo dodajajo ter s tem obremenjujejo učence 
in učitelje pri pridobivanju velikega števila ocen. Predsednik je pojasnil, da so v tem času, 
zdaj po desetih letih, učni načrti v fazi prenavljanja. Zadnja večja prenova je bila leta 2011. 
Člani so izrazili željo, da se s pomočjo Aktivov in ZASSS odgovornim na ministrstvu pove, 
da bi bilo morda smotrno nekatere predmete združiti, saj je morda osnovna raven znanja 
pri nekaterih predmetih postavljena previsoko. Vsi učenci ne bodo obiskovali gimnazije in 
ne bodo odšli na študij. Prav tako bi bilo po mnenju staršev treba opraviti analizo, če so 
nekoč tako imenovani vzgojni predmeti še potrebni ocenjevanja z ocenami (šport, 
glasbena umetnost, likovna umetnost, tehnika in tehnologija). 
 
Ravnatelj je pojasnil, da so v času dela na daljavo imeli z učitelji dogovorjeno število in 
obseg videokonferenc, videoposnetkov in dela v spletni učilnici. Ves čas je prisostvoval 
njihovim uram z vključevanjem v videokonference in na ta način preverjal kakovost dela 
oziroma poučevanja. V svojih dopisih je starše tudi opozarjal, da je potrebno kontinuirano 
delo učencev. Na šoli so prilagodili učne cilje, standarde ocenjevanj in število ocen. 
Naknadno so na opozorilo staršev, da je še vedno preveliko ocen, te še uskladili. Pri 
posameznih učiteljih je ocene preverjal in se z njimi strinjal, da je, kadar učitelj uči 300 
učencev, ima pa eno učno uro na teden, težko pridobiti ocene. Navodila z ministrstva so 
bila, da naj se ocenjevanju na daljavo izogibajo in da naj učitelji pri učencih predvsem 
preverjajo znanje in ne ocenjujejo. Res je, da je poleg pisnih in ustnih ocen še kar nekaj 
možnosti za ocenjevanje in na to bodo v prihodnje pozorni. Iz zapisnikov učiteljskih 
konferenc je razvidno, da so se kar enajstkrat v tem šolskem letu pogovarjali o 
ocenjevanju. Po vrnitvi so učitelji utrjevali in preverjali znanje v tritedenskem obdobju, 
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čeprav je bilo priporočeno štirinajstdnevno. Po tem obdobju je bila narejena analiza 
doseganja najnižjih standardov pri učencih. Naredili so elektronski dokument za učence, 
v katerega je vsak učitelj lahko zapisal in potem preveril, katerih znanj učenec še ne 
dosega in koliko časa je bil odsoten pri pouku na daljavo. Starše so o primanjkljajih z 
dopisom tudi obvestili. Učencem je bila nudena dodatna strokovna pomoč, v zadnjih dveh 
tednih je začela delovati tudi pomoč ob petkih (»petki za petke«). Ta ni bila namenjena 
samo otrokom z odločbami, ampak vsem, ki so to želeli. Povedal je, da so analize 
pokazale, da se učenci ne udeležujejo dopolnilnega pouka. Učitelji morajo delati močno 
diferenciacijo v razredu, kajti so učenci, ki so med delom na daljavo delali in bi zdaj ob 
vrnitvi želeli pridobiti še več znanja, in na drugi strani so takšni učenci, ki so delali manj in 
jim manjka precej za dosego osnovnih znanj. Vsi učenci imajo pravico do teh znanj, tako 
eni kot drugi in pri obeh teh dveh polih otrok lahko prihaja do stisk. Na šoli so stiske otrok 
prepoznali in se zavedajo, da je treba otrokom pomagati in jim tudi bodo. V prihodnjem 
obdobju in v naslednjih letih bodo dali poudarek trem akcijskim načrtom: učenju učenja, 
bralni pismenosti in načrtu, ki bo namenjen učiteljem, z namenom, kako poučevati.  
 
13. 
Predstavnica 9. a-razreda se je v imenu staršev razreda zahvalila celotnemu učiteljskemu 
zboru, ravnatelju in pomočnici ravnatelja za medsebojno sodelovanje. Prav tako se je 
zahvalila njihovi  razredničarki za srčnost, predanost, razumevanje in poudarila, da so bili 
odličen tim v vseh letih šolanja. 
 
14. 
Predstavnica 9. c-razreda se je v imenu staršev razreda zahvalila razredničarki za njeno 
veliko skrb in prizadevnost pri organizaciji dela v razredu, za njeno razumevanje in pomoč 
otrokom, za njeno vestnost pri obveščanju staršev, predvsem pa za to, ker je preprosto 
otroke imela rada, kot bi jim bila "druga mama". 
 
SKLEP 3: Svet staršev izreka zahvalo vsem učiteljem, vodstvu šole in drugim 
delavcem šole, ki so se trudili in so bili še posebej v času dela na daljavo zelo 
odzivni. 
 
 
K točki 4 
 
Ravnatelj, mag. Jure Radišek, je podal poročilo o izvedbi Letnega delovnega načrta šole 
za šolsko leto 2020/2021.  
 
V šolskem letu 2020/2021 je šolo obiskovalo 590 učencev, kar je 28 več kot ob zaključku 
preteklega šolskega leta (leto 2019/2020 = 562 učencev). Od tega je 73 učencev 
obiskovalo Podružnično osnovno šolo Blagovno (POŠ Blagovna), program OPPNIS pa 
22 učencev. 
 
Na Osnovni šoli Franja Malgaja je 22 rednih oddelkov (10 oddelkov razredne in 12 
oddelkov predmetne stopnje, en oddelek več kot preteklo šolsko leto) in 3 oddelki 
prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (OPPNIS) (en oddelek več kot 
preteklo šolsko leto). Na POŠ Blagovna je 5 rednih oddelkov. Skupaj je na šoli 30 
oddelkov. 
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Šolsko leto je močno zaznamovala epidemija SAR-CoV-2, zaradi česar je bil reorganiziran 
pouk in varstvo učencev. Namesto dveh je eno konferenčno obdobje. Od 19. 10. 2020 je  
 
 
pouk potekal po modelu D (vsi učenci se izobražujejo na daljavo). 4. 1. 2021 so se v šolo 
vrnili učenci OPPNIS, 26. 1. 2021 tudi učenci prve triade. 
 
Pouk na daljavo je potekal po enotnem protokolu šole (spletna učilnica, videokonference, 
videoposnetki). Ravnatelj je izvajal hospitacije pouka na daljavo. Tedensko so se na 
skupnih sestankih strokovnih delavcev izvajale evalvacije pouka in načrtovanje za naprej. 
Učitelji so učence spodbujali k sprotnemu delu. Z analizo znanja se je ugotovil velik 
primanjkljaj v neutrjeni učni snovi, ki je bil posledica pomanjkanja samostojnega učenja.  
Pouk DSP je potekal delno na šoli, delno na daljavo. 
 
Po vrnitvi učencev v šolo je bilo opaženih več vedenjskih, čustvenih in socialnih težav. Na 
podlagi opažanja je bila sprejeta usmeritev, da na začetku vrnitve v šolo več časa 
namenijo vzpostavitvi varnega in spodbudnega učnega okolja, spremljanju dinamike v 
razredu in šele nato učnemu procesu. Ocenjevanje znanja v času pouka na daljavo je bilo 
prilagojeno, napovedano in dogovorjeno.  
Z namenom nudenja celostne psihosocialne podpore učencem in staršem je šolska 
svetovalna služba z njimi vzpostavila redne pogovore. Organizirana je bila dodatna učna 
pomoč za učence s primanjkljaji v znanju – »Petki za petke«.  
 
Poleg rednega dela se na šoli izvajajo tudi projekti: Sally Ride EarthKam, dva projekta 
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, Vrstniški mediatorji, Pogum, Naša mala knjižnica … Del projektov se izvaja 
tudi na daljavo, večina pa ne. Več o projektih je objavljeno na spletni strani šole. 
Z izdelavo »možičkov«, ki so razstavljeni v okenskih vitrinah hiš na Zgornjem trgu, šola 
sodeluje pri dejavnostih ob počastitvi obletnice Josipa Ipavca. 
Zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 je odpadlo veliko načrtovanih dejavnosti: 
plavalni tečaj za 3. razred, gledališki, glasbeni in plesni nastopi, športna tekmovanja in 
tekmovanja v znanju, prireditve, proslave, komemoracija in večina ostalih dogodkov. 
Zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 je bila Zimska šola v naravi za učence 7. 
razredov prestavljena na termin od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021 na Kopah, Lukov dom. 
Kasneje pa je bila odpovedana. 
 
Tudi Poletna šola v naravi za učence 5. razredov, ki je bila načrtovana od 8. 3. 2021 do 
12. 3. 2021 v Žusterni, je bila odpovedana in se bo najverjetneje izvedla v mesecu juniju. 
Uspelo pa nam je izvesti Poletno šolo v naravi za učence 6. razredov, ki zaradi COVID-
19 ni bila izvedena v šolskem letu 2019/2020. 
 
Učenci tudi uspešno opravljajo kolesarske izpite. 
 
Zaradi epidemije je bil v hišni red dodan Splošni higienski načrt za zmanjševanje možnosti 
prenosa okužbe z nalezljivimi boleznimi in Protokol za zagotovitev dela v času COVIDA-
19. Od 1. 2. 2021 smo imeli več inšpekcijskih pregledov, pri katerih ni bilo ugotovljenih 
napak pri izvajanju zaščitnih ukrepov. 
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Z januarjem 2021 je bil uveden e-Asistent za starše. 
 
 
 
Akcijski vzgojni načrt usvojitev osnovnih manir »Pet prijateljev« (dober dan, nasvidenje, 
prosim, hvala in oprosti) se bo izvajal tudi v šolskem letu 2021/2022. 
 
Sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregledi, ki so zaradi COVID-19 v šolskem 
letu 2019/2020 odpadli, so bili izvedeni v prostorih šole. 
 
Ravnatelj je pohvalil delo knjižničarke, ki je v času dela na daljavo organizirala brezstično 
izposojo in vračilo knjižničnega gradiva. 
 
Na področju IKT je bil organiziran enoten protokol za delo na daljavo. Ustrezno so bili 
usposobljeni strokovni delavci. Iz različnih shem so bila pridobljena sredstva za opremo: 
6-krat stacionarni računalnik, 23-krat prenosni računalnik, 16-krat projektor, 5-krat 
monitor, 5-krat tablica iPad, 2-krat tablica Samsung, 10-krat web kamere, 1-krat web 
kamera s podstavkom, 15-krat grafična tablica, 4-krat modem, 1-krat UPS, 2-krat 
dostopna točka. 
 
Močno se je izboljšalo poznavanje dela s področja IKT, tako pri učencih kot pri zaposlenih.  
 
Pridobitna dejavnost šole je bila v tem šolskem letu močno okrnjena. Od 16. 10. 2020 sta 
bili za zunanje odjemalce zaprti šolska kuhinja (kosila) in telovadnica (popoldanska 
rekreacija). Ob odprtju šole za učence OPPNIS je prehrano dobavljala Osnovna šola 
Hruševec Šentjur. 
 
Ravnatelj je predstavil načrte za vzdrževanje šolskega prostora. V kotlovnici se 
nadaljujeta iskanje in odpravljanje vzroka erozije kotlov. Opravili so pleskanje ene učilnice 
in pleskanje toaletnih prostorov na POŠ Blagovna. Na matični šoli so zamenjali stare 
halogene žarnice z novimi led svetili. Pri glavnem vhodu v stari del šole so zamenjali 
nihajna vrata. V srednjeročnem investicijskem načrtu je prenova kuhinje, ki je trenutno v 
fazi priprave projektne dokumentacije, dokončanje svetovalnega središča, prenova tal v 
telovadnici in prenova sanitarij na POŠ Blagovna. V dolgoročnem investicijskem načrtu je 
prenova hodnikov in napeljav v starem delu matične šole. 
 
Zaradi posledic potresa na Hrvaškem, 29. 12. 2020, je 9. 2. 2021 šolski objekt pregledala 
državna potresna komisija. 
 
Ravnatelj je podal splošno oceno, da je šola v času izrednih razmer uspešno izvajala pouk 
na daljavo, za kar se zahvaljuje strokovnim delavcem šole. Izredna pohvala gre tudi vsem 
učencem, ki so delo na daljavo opravljali sproti. Še posebej pa je pohvalil vse tiste učence, 
starše in delavce šole, ki so v teh časih na različne načine prispevali k dvigu morale in 
vzdušja, (npr. pisma za oskrbovance Doma starejših občanov Šentjur, dobrodelne akcije 
…). Posebej se je staršem zahvalil za sodelovanje in razumevanje v času pouka na 
daljavo in ponovnega odpiranja šole. Poudaril je, da si želi čim boljšega sodelovanja s 
starši, učenci, učitelji in vsemi, ki so vključeni v izvajanje delovnega načrta šole.  
 
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel in potrdil poročilo ravnatelja o učnih in vzgojnih  
rezultatih ter o realizaciji delovnega načrta šole v tekočem šolskem letu.  
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K točki 5 
 
1. 
Ravnatelj je Svet staršev seznanil s pripravo Letnega delovnega načrta šole za šolsko 
leto 2021/2022. Poudaril je, da bo izvajanje pouka odvisno od epidemioloških razmer. 
 
Če bodo razmere dopuščale, bo učencem osmih in devetih razredov omogočen pouk 
slovenščine, matematike in angleščine v manjših skupinah. Trije razredi so razdeljeni na 
štiri skupine, delo v manjših skupinah je kakovostnejše. Skupine so raznovrstne, učenci 
se v skupine ne delijo po ocenah. Skupine določijo strokovni aktivi in so pri vseh treh 
predmetih enake. Člani Sveta staršev so takšen način poučevanja soglasno podprli. 
 
SKLEP 1: Svet staršev daje pozitivno mnenje na predlagane oblike diferenciacije za  
šolsko leto 2021/2022. 
 
V šolskem letu 2021/2022 se načrtuje jutranje varstvo učencev za prve razrede od 6.15 
do 8.15. Na POŠ Blagovna bo jutranje varstvo od 6.00 do 8.00. Podaljšano bivanje bo 
organizirano od prvega do petega razreda na obeh šolah do 16.00. Organizirano bo tudi 
varstvo vozačev za učence od 2. do 4. razreda od 7.15 do 8.15. 
 
SKLEP 2: Svet staršev daje pozitivno mnenje na načrt organizacije jutranjega 
varstva, podaljšanega bivanja in varstva vozačev v šolskem letu 2021/2022. Starši 
izpolnijo in podpišejo prijavnice. 
 
V primeru epidemije bo šola pouk izvajala v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje 
znanost in šport in z doslednim upoštevanjem navodil NIJZ za preprečitev širjenja okužb. 
 
2. 
Načrtovanje izboljšav izhaja iz poslanstva, vizije in dolgoročnih usmeritev šole. Ravnatelj 
in tim za kakovost načrtujeta izboljšave na področju bralne pismenosti, učenja in 
strokovnega razvoja učitelja. V ta namen je šola v razvojnem načrtu opredelila 
uresničevanje ciljev za naslednje šolsko leto in celotno razvojno obdobje 2021–2023.  
 
3. 
Ravnatelj je Svet staršev seznanil z dvigom cen kosil v šolskem letu 2021/2022. Cene se 
bodo povišale v sorazmerju s cenami surovin. Cene kosil se v zadnjih 17 letih niso 
spremenile, zato je nujno, da se uskladijo s stroški priprave obrokov. 
 
SKLEP 3: Svet staršev daje soglasje na predlagane nekoliko višje cene kosil v  
novem šolskem letu. 
 
4. 
Šola bo z lastnimi sredstvi in z namenskim zbiranjem sredstev šolskega sklada financirala 
napravo za čiščenje zraka. 
 
SKLEP 4: Svet staršev se strinja z nakupom aparata za čiščenje zraka in daje 
pobudo Upravnemu odboru šolskega sklada, da nameni del sredstev za nakup. 
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K točki 6 
 
31. 8. 2021 se zaradi zaključka šolanja otrok izteče mandat predstavnici staršev v Svetu 
zavoda in predstavnici staršev v Upravnem odboru šolskega sklada gospe Alenki Marguč. 
Zaradi nemotenega delovanja sklada in Sveta zavoda se volitve izvedejo na tej seji, 
mandat izvoljenih članov se začne s 1. 9. 2021. Predsednik se je v imenu Sveta staršev 
zahvalil gospe Alenki Marguč za dolgoletno predano delovanje v organih šole. 
Postopek volitev in pristojnosti so opisane v Poslovniku Sveta staršev. Volilno pravico 
imajo predstavniki razredov v Svetu staršev, namestniki te pravice nimajo. Nadomestna 
predstavnica, ki je bila prisotna na seji, ni glasovala.  
Zakonsko je določeno, da lahko kot predstavniki staršev v Svet zavoda in v Upravni odbor 
šolskega sklada kandidirajo vsi starši oziroma skrbniki učencev naše in podružnične šole. 
Tako so bili predstavniki razredov pred sejo pozvani k zbiranju kandidatov v razredih. 
Predstavniki so imena kandidatov sporočili na elektronski naslov 
svetstarsev@gmalgaja.si. Prispeli sta dve kandidaturi. Za predstavnico staršev v Svetu 
zavoda je bila predlagana gospa Teja Vrečko Luknar, za predstavnico v Šolskem skladu 
pa gospa Mateja Rozman. Predstavnici sta se po predstavitvi strinjali s kandidaturama. 
Predsednik Sveta staršev, mag. Jože Turnšek je predlagal, da se zaradi epidemije volitve 
izvedejo javno z dvigovanjem rok. Svet staršev je predlog soglasno sprejel.  
 
SKLEP 1: Svet staršev je soglasno izglasoval, da se volitve predstavnice staršev v  
Svet zavoda izvedejo javno (24 glasov »ZA«). 
 
SKLEP 2: Svet staršev je soglasno potrdil kandidatno listo za volitve predstavnika  
staršev v Svet zavoda OŠ Franja Malgaja Šentjur (24 glasov »ZA«). Na kandidatni 
listi je bila: 

• gospa Teja Vrečko Luknar (8. c-razred). 
 
SKLEP 3: Za predstavnico staršev v Svetu zavoda Osnovne šole Franja Malgaja 
Šentjur, je Svet staršev soglasno izvolil gospo Tejo Vrečko Luknar, predstavnico 
8. c-razreda (24 glasov »ZA«). 
 
SKLEP 4: Svet staršev je soglasno izglasoval, da se volitve predstavnice staršev v 
Upravni odbor šolskega sklada izvedejo javno (24 glasov »ZA«). 
 
SKLEP 5: Svet staršev je soglasno potrdil kandidatno listo za volitve predstavnice  
staršev v Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur (24 
glasov »ZA«). Na kandidatni listi je bila: 

• gospa Mateja Rozman (6. a-razred). 
 
SKLEP 6: Za predstavnico staršev v Upravnem odboru šolskega sklada Osnovne 
šole Franja Malgaja Šentjur je bila soglasno izvoljena gospa Mateja Rozman, 
predstavnica 6. a-razreda. 
 
Predsednik se je v imenu sveta staršev zahvalil izvoljenima kandidatkama za 
pripravljenost opravljanja odgovornega prostovoljnega dela in jima zaželel uspešno delo. 
 

mailto:svetstarsev@gmalgaja.si
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K točki 7 
 
Člani Sveta staršev so dobili vse predlagane sezname delovnih zvezkov in učnih gradiv 
za posamezni razred skupaj s cenami, z gradivom za sejo.  
Predsednik je pohvalil šolo, za lepo pripravljene sezname in v nadaljevanju prikazal 
analizo cen delovnih zvezkov za ASSOŠCR za lansko šolsko leto in analizo cen delovnih 
zvezkov, ki je narejena na ZASSS. Analizo že deseto leto po skupni metodologiji izvajajo 
starši. Rezultati analiz so objavljeni na spletni strani Aktiva (Povezava) in na zvezni ravni 
v Okrožnicah (Povezava).  
Na seji je bila prikazana primerjava cen in števila delovnih zvezkov naše šole za letošnje 
leto s cenami v ASSOŠCR in z ZASSS. Do zdaj smo bili s cenami nekje v slovenskem 
povprečju in tudi naslednje šolsko leto od povprečja bistveno ne odstopamo.  
Prav tako je bila prikazana primerjava cen letošnjega šolskega leta z naslednjim šolskim 
letom. V lanskem šolskem letu je bila skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih 
učnih gradiv za našo šolo 489,73 EUR za naslednje šolsko leto pa znaša 620,20 EUR. V 
prvih in drugih razredih so cene nižje, v četrtih, petih, osmih in devetih pa nekoliko višje. 
Nekoliko višje cene od slovenskega povprečja so v osmih in devetih razredih.  
V razpravi so člani povedali, da so bili delovni zvezki v vseh razredih kljub delu na daljavo 
zadovoljivo izpolnjeni in so jih učenci uporabljali. Starši na sam izbor delovnih zvezkov 
nimajo vpliva, vendar pa kot plačniki lahko postavijo vprašanja in prosijo za pojasnila glede 
smotrnosti uporabe delovnega zvezka. Ravnatelj je pojasnil, da v skladu s cilji izboljšanja 
bralne pismenosti lahko pričakujemo, da se bo trend opuščanja delovnih zvezkov v 
naslednjih letih nadaljeval. Cilji, med katerimi je tudi opuščanje delovnih zvezkov in zato 
več pisanja v zvezek, so vezani na 3-letni akcijski načrt, ki bo predstavljen v naslednjem 
šolskem letu. 
Šola bo še naprej posodabljala učbeniški sklad, prioritetno bo kupila učbenike pri 
predmetih, kjer učbenikov še ni. 
 
Svet staršev se je z izborom delovnih zvezkov in s cenami strinjal in glasoval soglasno za 
soglasje k izboru. 
 
Ravnatelj je naknadno po seji z učitelji še opravil pogovore. V osmih razredih ostajajo 
enake cene kot v lanskem letu, v devetih razredih pa bodo starši plačali le šest evrov več 
kot v preteklem šolskem letu. Nova skupna potrjena cena delovnih zvezkov je tako 
489,03 EUR. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je potrdil skupno nakupno ceno delovnih zvezkov in učnih 
gradiv za posamezne razrede za šolsko leto 2021/2022 (24 glasov ZA). Vsa 
učbeniška gradiva od prvega do tretjega razreda financira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Seznam gradiv je v prilogi zapisnika. 
 
K točki 8 
 
Člani Sveta staršev so obravnavali nadstandardne storitve, ki naj bi se izvajale v šolskem 
letu 2021/2022. Nadstandardne storitve so vsi tisti programi, ki jih izvaja šola, in niso zajeti 
v osnovnem in razširjenem programu osnovnošolskega izobraževanja. So tudi programi, 
ki niso v celoti pokriti z viri financiranja s strani MIZŠ in ustanovitelja (lokalna skupnost) in 
jih morajo starši plačati v celoti ali samo doplačati. Starši šolo prosijo, da se pri načrtovanju 

https://aktivssoscr.wordpress.com/
http://www.zasss.si/ds/UG.html
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nadstandardnih storitev upoštevajo strokovni, socialni in varnostni vidiki. Nadstandardne 
storitve morajo biti, glede na težke socialne razmere, načrtovane v takih cenovnih mejah, 
da bodo dosegljive tudi socialno ogroženim učencem. V nasprotnem primeru je treba 
poiskati možnost sofinanciranja. 
 
Člani Sveta staršev so obravnavali predlog ravnatelja, da se v šolskem letu 2021/2022  
izvajajo utečene nadstandardne storitve: 
 
- zimska šola v naravi za učence 7. razredov, 
- poletna šola v naravi za učence 5. razredov (6. razredov?), 
- tabor Mladinskega pevskega zbora, 
- plavalni tečaji, 
- plačljivi dnevi dejavnosti. 
 
Vse navedene nadstandardne storitve bodo izvedene, če bo to zaradi epidemioloških 
ukrepov možno. 
 
Člani Sveta staršev so se strinjali, da šola v večjih količinah in po nižjih cenah kupi material 
za likovno umetnost. Strošek za likovni material bodo starši poravnali s položnicami. 
Predvidena višina stroška na učenca je 10,00 EUR. 
 
Starši plačajo tudi stroške fotokopiranja za učence v višini 8,00 EUR na učenca. 
 
SKLEP 1: Usklajeno s 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in  
izobraževanja daje Svet staršev soglasje k predlogu nadstandardnih storitev, ki se 
bodo izvajale v šolskem letu 2021/2022 (24 glasov ZA). 
 
K točki 9 
1.  
Predstavnica Sveta staršev v Svetu zavoda je poročala, da je med 4. 5. 2021 in 7. 5. 2021 
potekala 1. korespondenčna seja Sveta zavoda Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur. Na 
dnevni red je bila uvrščena obravnava in potrjevanje Finančnega načrta za leto 2021. Ta 
vključuje program dela, izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku ter kadrovski 
načrt. Glasovanje je potekalo po elektronski pošti. K finančnemu načrtu je bilo podano 
soglasje brez pripomb.  
Predstavnica staršev v Svetu zavoda je izrazila pohvalo računovodkinji šole za izredno 
temeljito predstavitev podatkov. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je bil seznanjen z delom Sveta zavoda Osnovne šole Franja 
Malgaja Šentjur. 
 
2. 
Predsednica šolskega sklada je podala finančno poročilo Šolskega sklada. Zahvalila se 
je vsem staršem in donatorjem, ki so prispevali v zadnjem obdobju okoli 2.000,00 EUR za 
nakup naprave za čiščenje zraka. Kljub težki situaciji, ki je prizadela mnoge posamezne 
družine zaradi pojava virusa, je bil odziv res velik, in to v zelo kratkem obdobju. Trenutno 
stanje v šolskem skladu je 6.265,00 EUR.  
 
SKLEP 2: Svet staršev je sprejel poročilo Upravnega odbora šolskega sklada na 
dan 27. 5. 2021. 
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3. 
Predstavnica članov skupine za prehrano je podala poročilo s seje, na kateri so bile 
obravnavane cene kosil. Natančno jim je bila ponazorjena analiza cen in vzroki za 
povišanje. Cena kosil se ni spreminjala v zadnjih 17 letih. Stroški mesa, zelenjave, sadja 
in ostalih surovin za pripravo hrane pa so se povišali. Tudi nekaj zaposlenih v šolski kuhinji 
za pripravo kosil šola financira iz lastnih sredstev. V nekaterih občinah zaposlene v kuhinji 
sofinancirajo občine. 
 
SKLEP 3: Svet staršev je sprejel poročilo članov skupine za prehrano. 
 
4. 
Predstavnik v ASSOŠCR, mag. Jože Turnšek, je poročal o dogajanju v celjskem aktivu 
sveta staršev in o sodelovanju Aktiva v ZASSS. Gradivo in zapisnike so člani prejeli med 
gradivi za sejo.  
Celjski aktiv se je v tem obdobju povečal še za eno osnovno šolo. K Aktivu se je pridružil 
Svet staršev OŠ Petrovče. Aktiv tako šteje 16 članov iz naslednjih občin: Celje, Vojnik, 
Laško, Šentjur, Dobrna in Žalec. 
Na zadnji seji 5. maja 2021 so na seji Aktiva gostili glavnega inšpektorja in vodjo 
Inšpektorata za šolstvo in šport, dr. Simona Slokana. Glavni namen je bil opolnomočiti 
starše in ponazoriti delovanje inšpektorata. Prisotni so lahko inšpektorju postavljali 
vprašanja, na katera je tudi odgovoril. Podrobnejši zapis dogajanja si lahko preberete v 
zapisniku na spletni strani Aktiva (Zapisnik 15. seje ASSOŠCR)1.  
 
Letošnja Skupščina ZASSS je potekala videokonferenčno v soboto, 10. aprila 2021.  
Tokratna Skupščina je bila volilna. Do zdajšnji predsednik dr. Anton Meden po 
desetletnem vodenju zveze, tokrat ni kandidiral. Izvoljeno je bilo novo vodstvo ZASSS za 
dvoletno obdobje, in sicer: 

- predsednica ZASSS je ga. Lara Romih, 
- namestnik predsednice je g. Boštjan Bobič Zabreščak, 
- namestnica predsednice je ga. Jana Tomažin. 

Na prvi seji Koordinacije pod novim vodstvom je bil imenovan tudi tajnik Koordinacije 
ZASSS g. Robert Vurušič. 
Poročilo z 12. rednega zasedanja Skupščine je objavljeno na strani ZASSS v obliki 
Okrožnice (http://www.zasss.si/documents/Okroznica-2021-1.pdf). 
 
Na Koordinaciji ZASSS delujejo tudi delovne skupine (DS). Trenutno so štiri (DS za učna 
gradiva, DS za pristojnosti in delovanje svetov staršev, DS za kakovost in DS za 
obravnavo vsebin s področja posebnih potreb). Predsednik je povabil člane, da v razredih 
privabijo vse, ki bi želeli delati na teh področjih, da lahko oddajo prijavo. Koordinacija 
prijavljene obravnava in izbrane potrdi. 
 
SKLEP 4: Svet staršev se je seznanil s poročilom predstavnika v ASSOŠCR. 
 
K točki 10 
 
1. 

 
 

https://aktivssoscr.wordpress.com/2021/05/05/zapisnik-15-sestanka-assoscr/
http://www.zasss.si/documents/Okroznica-2021-1.pdf
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Predsednik Sveta staršev se je zahvalil za dolgoletno delo in dobro sodelovanje 
predstavnicam zaključnih razredov gospe Simoni Silahić, gospe Saški Horvat, gospe 
Alenki Marguč in gospe Nataliji Brečko. Zaželel jim je uspešno nadaljnje delo v Svetih 
staršev v srednjih šolah.  
 
2. 
Predstavnica staršev je vprašala, zakaj bi imeli otroci šolo v naravi na Hrvaškem. Starše 
v razredu skrbi, da zaradi epidemije in potrebnih testiranj lahko nastanejo zapleti v primeru 
obolelosti katerega izmed otrok ob prehajanju meje. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da je kakovost izvedbe šole v naravi v Novem Gradu na višji ravni 
kot v Sloveniji. Otroci so tam v naravi ločeni od ostalih turistov. Če bo epidemiološka slika 
ugodna, testiranje ne bo potrebno, in zato je šola z anketnimi vprašalniki starše petošolcev 
vprašala glede izvedbe šole v naravi na Hrvaškem.  
 
3. 
Predstavnica oddelka OPPNIS je pohvalila učiteljice za prizadevno delo v razredu. Starši 
tega programa si želijo, da bi šola tudi v prihodnje izvajala delovno prakso študentov, saj 
so učenci študente zelo lepo sprejeli in so k učenju pristopili še bolj resno in odgovorno. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da bodo študenti tudi v prihodnje opravljali prakso na šoli, saj imajo 
na šoli odlične mentorje. 
 
4. 
Naslednja redna seja Sveta staršev bo v drugi polovici meseca septembra 2021. 
 
 
Seja se je končala ob 19.40. 
 
 
 
Šentjur, 27. maj 2021 
 
 
 
Zapisnikarica:     Predsednik Sveta staršev  
Marija Pišek      Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur: 
       mag. Jože Turnšek  



Priloga št. 1
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