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Zapisnik 4. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 
2021/2022, ki je potekala v torek, 24. maja 2022, ob 17.30 v video učilnici šole.  
 
Prisotni člani sveta staršev: Martina Jurše, Damjan Slakan, Kristina Zelič Antolič, Klara 
Hudoklin, Helena Gradič, Manja Goršek, Sara Čuš Kolar, Petra Gajšek, Anita Šmid, Astrid 
Arlič, Janez Kodele, Andrej Jazbec, Polona Lukanc, Jože Turnšek, Petra Lajlar, Mateja 
Rozman, Petra Zidar, Daniel Čoklc, Samo Vehovar, Aleksandra Železnik, Teja Vrečko 
Luknar. 
 
Odsotni: Janez Prezelj (opr.), Lidija Gutsmandl (opr.), Klavdija Natek (opr.), Elvis 
Topolovec (opr.), Urška Jager (opr.), Katja Smole (opr.), Sabina Knez (opr.), Katarina 
Čolović (opr.). 
 
Drugi prisotni: mag. Jure Radišek, ravnatelj šole; Marija Pišek, tajnica šole; članice 
Upravnega odbora šolskega sklada: Dušica Bele, Marija Pezdevšek in Tanja Bračun; 
računovodkinja šole, Nataša Štancer. 
 
Predsednik Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, 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 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v 

šolskem letu 2021/2022 z dne 22. februarja 2022. 
3. Poročilo o izvedbi Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2021/2022. 
4. Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2022/2023. 
5. Volitve (Upravnega odbora šolskega sklada in dveh predstavnikov staršev v Svet 

zavoda). 
6. Obravnava prispelih pisnih pobud, vprašanj in pohval staršev iz posameznih 

razredov. 
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 Sveta staršev v 
ASSOŠCR). 

10. Razno. 
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K točki 1 
 
SKLEP 1: Svet staršev je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članov Sveta staršev 
in da tako veljavno odloča in sprejema sklepe. 
 
SKLEP 2: Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red. 
 
Predsednik sveta je predlagal, da se poročilo Upravnega odbora šolskega sklada 
obravnava v uvodu, saj vsi vabljeni člani sedanjega Upravnega odbora morda ne bodo 
mogli prisostvovati do konca seje zaradi obveznosti. Predlog je bil soglasno sprejet. Zapisi 
v zapisniku pa sledijo zaporedju predlaganega dnevnega reda. 
 
 
K točki 2 
 
Člani Sveta staršev so predlog zapisnika uskladili po elektronski pošti in na seji niso imeli 
dodatnih pripomb na Zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur 
z dne 22. 2. 2022. Vsi sklepi so bili izvedeni. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel in potrdil zapisnik in realizacijo sklepov 3. seje 
Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 2021/2022 z dne 
22. 2. 2022. 
 
 
K točki 3 
 
Ravnatelj, mag. Jure Radišek, je podal Poročilo o organizaciji in delu za šolsko leto 
2021/2022. 
 
Ob zaključku šolskega leta 2021/2022 šolo obiskuje 589 učencev, od tega obiskuje 
Podružnično osnovno šolo Blagovna 75 učencev, program OPPNIS pa 19 učencev. 
Učenci so bili organizirani v 22 rednih oddelkov (10 oddelkov razredne in 12 oddelkov 
predmetne stopnje in 2 oddelka prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim 
standardom (OPPNIS). Na POŠ Blagovna je 5 rednih oddelkov. Skupaj je na šoli 29 
oddelkov. 
Podlaga za delo so Letni delovni načrt šole 2021/2022, predmetniki, urniki, letne priprave, 
tedenske in dnevne priprave. Na izvedbo programa so tudi letošnje šolsko leto vplivala 
navodila NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom za preprečevanje širjenja okužbe s 
SARS-CoV-2. Kljub temu smo program uspešno izpeljali, nerealiziranih je ostalo le nekaj 
dni dejavnosti, omejitve pa so posegle tudi v načrtovanje interesnih dejavnosti.  
V mesecu maju je na šoli potekalo nacionalno preverjanje znanja ob koncu II. in III. triade. 
V 6. razredu so učenci preverjali znanje iz slovenščine, matematike in angleščine. V 9. 
razredu so učenci preverjali znanje iz slovenščine, matematike in tehnike in tehnologije. 
Učenci 6. razredov OPPNIS so preverjali znanje iz slovenščine in matematike. 
Poleg obveznega programa smo izvajali tudi razširjen in nadstandardni program. 
Na šoli smo izvedli projektne in druge dejavnosti, kot so Sally Ride EarthKam, Inovativna 
pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja, Krepitev kompetenc podjetnosti, Beremo-
ustvarjamo-pomagamo, Varno na kolesu, Policist Leon svetuje, Božičkova in Valentinova 
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pošta ter druge. Šola je sodelovala tudi v Evropskem tednu mobilnosti ter projektu Zdravo 
mesto in LAS, ki ju organizira Občina Šentjur.   
Šola je bila dejavna tudi na področju mednarodnega partnerstva. V sklopu programa 
Erasmus+ smo obiskali Dansko. Z namenom obujanja spomina na skladatelja dr. 
Benjamina Ipavca, ki je pokopan v Gradcu, smo se z nižjo gimnazijo iz Gradca dogovorili 
za trajnejše sodelovanje med šolama.  
Učenci izbirnega predmeta nemščina se bodo med 26. in 27. junijem 2022 udeležili 
dvodnevne ekskurzije v München, ter v dveh skupinah enodnevne ekskurzije v Gradec.    
Projektno delo pomeni dodatno delo učiteljev in učencev, vendar učenci z njimi dobijo 
znanje in bogate izkušnje, ki jim bodo v življenju koristile. Več o projektih in ostalih 
dejavnostih je objavljeno na spletni strani šole. 
Po nekajletnem premoru ponovno deluje šolski radio, ki so ga učenci bili zelo veseli. 
Pričakovanja učencev in njihova vključenost v šolsko politiko lepo zastopa šolska 
skupnost.     
Učenci 3. r so se septembra 2021 udeležili plavalnega tečaja, odpadli lanskoletni tečaj za 
4. a, b, c-razred pa bodo nadomestili v začetku junija. 
Od 24. do 28. januarja 2022 je bila za 7. a, b, c-razred uspešno realizirana Zimska šola v 
naravi na Ribnici na Pohorju. Ter od 31. januarja do 4. februarja 2022 še lanska odpadla 
ZŠN za učence 8. a, b, c-razreda, enako na Ribnici na Pohorju.  
Uspešne so bile vse zborovske skupine in komorna skupina Terca. Člani mladinskega 
pevskega zbora so se v času od 18. do 20. marca 2022, udeležili intenzivnih pevskih vaj 
v CŠOD Breženka v Fiesi.  
Poletno šolo v naravi za učence 5. a, b, c-razreda bomo izvedli od 13. do 17. junija 2022 
na Debelem Rtiču. 
Posebno pozornost smo namenili trem akcijskim načrtom. S spodbujanjem branja smo 
izboljšali bralne navade, kar kažejo za 10 % boljši rezultat bralne značke in kar pet 
oddelkov bo za 100-% uspeh na bralni znački junija odšlo na nagradni izlet. 
Učencem smo v sklopu načrta učim se učiti, nudili strokovno pomoč pri metodah učenja. 
Strokovni delavci smo opravili vrsto dodatnih strokovnih izpopolnjevanj. Tri izobraževanja 
so bila izvedena za vse zaposlene, predavali so ddr. Barica Marentič Požarnik, dr. 
Aleksander Zadel in mag. Tadeja Batagelj.     
V sklopu dela z nadarjenimi učenci so učenci izdelali raziskovalne naloge in se udeležili 
tekmovanja mladih raziskovalcev.   
Na šoli so potekala številna tekmovanja iz različnih predmetov. Učenci so bili zelo uspešni. 
Učenci so dosegli vidne rezultate tudi na športnem področju, med katerimi je nekaj 
državnih prvakov, podprvakov in ostalih izjemnih uvrstitev. Več o rezultatih je objavljeno 
na spletni strani šole.  
Zdravstvenemu domu Šentjur se zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi zdravstvene 
sistematike, ki je tudi to leto potekala na šoli.  
Učenci Podružnične osnovne šole Blagovna so poleg obveznega programa izvajali tudi 
interesne dejavnosti, med njimi športni krožek, likovni krožek, plesni krožek, planinski 
krožek, dramski in čebelarski krožek, otroški pevski zbor in rokomet.  
Izvedene so bile dejavnosti skupaj s Čebelarskim društvom Blagovna (točenje medu, 
posaditev sadik divje češnje), s Turističnim društvom Blagovna (Miklavževanje, pohod 
Žabci korakajo), s Krajevno organizacijo rdečega križa Blagovna (novoletne voščilnice, 
program za srečanje starostnikov) in s Prostovoljnim gasilskim društvom Lokarje 
(evakuacija, ogled gasilskega avtomobila). Z zavedanjem pomena zdravega načina 
življenja ter redne telesne dejavnosti pa smo večkrat gostili predstavnike Centra za 
krepitev zdravja Šentjur.  
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Izvedene so bile številne projektne dejavnosti (Pomahajmo v svet s povezovanjem z otroki 
iz Črne gore ter Litve, Naša mala knjižnica-učenci v OPB), Tek podnebne solidarnosti, 
Šolski plesni festival, Bralna značka, Tradicionalni slovenski zajtrk, Vsi beremo …  
Čez leto so se vrstile številne akcije v sodelovanju z različnimi humanitarnimi društvi ter 
drugimi ustanovami. Med njimi so najbolj odmevne mesečno zbiranje odpadnega papirja 
in kartona, zbiranje zamaškov, akcija NIJZ Otroci za varnost v prometu, akcija Pokloni 
zvezek ter Drobtinica.  
Seveda nismo zanemarili nadarjenih in sposobnejših učencev, saj smo jim omogočili 
pripravo in udeležbo na številnih tekmovanjih na različnih področjih (Bobri, Mednarodni 
matematični kenguru, tekmovanje za Cankarjevo priznanje, Vesela šola, medpredmetno 
tekmovanje Znam za več z Lili in Binetom, Cici vesela šola).  
Podružnica letos praznuje 120 let najstarejšega dela šolske zgradbe. Ena izmed 
dejavnosti v počastitev visokega jubileja je bila tudi izvedba likovne kolonije, na katero so 
bile vabljene vse šole v Občini Šentjur.  
Ravnatelj je predstavil izvedbo investicijskega vzdrževanja. Na šoli smo posodobili IKT 
omare, popravili opremo v telovadnici, popravili ojačevalec za šolski radio, nad tablami 
namestili dodatna svetila, sanirali strop na hodniku POŠ Blagovna, ter del hodnika na 
matični šoli, zamenjali nekaj radiatorjev, zamenjali gugalnico, zamenjali strešno kupolo, 
obnovili in opremili dva kabineta, zamenjali plinski štedilnik, dokupili bele table, dokupili 
hokki stolčke in kinestetične mize, kupili dve napravi za dezinfekcijo zraka itn. V načrtu je 
prenova hodnikov starega dela matične šole.  
Ravnatelj je podal splošno oceno, da je šola v šolskem letu 2021/2022 uspešno izvedla 
načrtovan program, za kar se zahvaljuje strokovnim delavcem šole. Pohvala gre tudi vsem 
učencem, ki so se potrudili po svojih najboljših močeh in vestno opravili svoje šolske 
obveznosti. Ravnatelj se je zahvalil staršem za dobro sodelovanje. Poudaril je, da si želi 
tako vrsto sodelovanja ohraniti tudi v prihodnje. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel in potrdil poročanje ravnatelja o učnih in vzgojnih 

rezultatih in o realizaciji v tekočem šolskem letu.  
 
 
K točki 4 
 
Ravnatelj šole je predstavil načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 
2022/2023.  
- Svet staršev je obravnaval oblike diferenciacije (40. člen ZOsn). Ravnatelj šole je 
prisotne seznanil z oblikami diferenciacije v III. triadi pri SLJ, MAT, TJA v šolskem letu 
2022/2023. Šola je predlagala, da bi se zaradi možnosti ponovnega poslabšanja 
epidemiološkega stanja zaradi covida-19, v naslednjem šolskem letu izognili oblikovanju 
heterogenih učnih skupin. S tem bi se izognili novim menjavam učiteljev. 
Predstavnik staršev prihodnjih osmošolcev je podal pobudo, da bi morda vseeno poskusili 
izvesti diferenciacijo, ker je delo v manjših skupinah za učence koristno. Predstavnica, ki 
je v času epidemije imela otroke v devetem razredu, je pojasnila, da učencem menjavanje 
učiteljev zaradi obolelosti ni koristilo, pojavile so se razlike v obravnavi učne snovi med 
posameznimi skupinami.  
V tednu po seji je ravnatelj sporočil Svetu staršev, da so v učiteljskem zboru ponovno 
preučili način oblikovanja manjših učnih skupin v 8. in 9. razredih pri predmetih 
slovenščine, matematike in prvega tujega jezika angleščine ter se odločili, da se v 9. 
razredu obdrži letošnji sistem delitve, saj bi kreiranje novih skupin pomenilo ponovno 
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spremembo dodeljenih učiteljev, kar ne bi bilo smiselno, v 8. razredih pa bodo oblikovane 
štiri heterogene skupine iz vseh treh oddelkov.  
Odločitev za tak način dela je bila utemeljena s tem, da je verjetnost za tako imenovani 
model B oziroma pouk v tako imenovanih mehurčkih majhna, da se bodo v morebitne 
karantene napotilo le okužene osebe in nič več celotnega oddelka in tudi to, da bi se ob 
vztrajanju pri trenutnem sistemu delitve skupin tak sistem morali ohraniti tudi čez dve leti, 
ko bodo ti učenci vstopali v 9. razred. 
 
- Svet staršev je bil seznanjen z obveznimi izbirnimi predmeti, med katerimi lahko učenci 
izbirajo v šolskem letu 2022/2023. 
- V šolskem letu 2022/2023 se bo v skladu z ZOsn pouk neobveznih izbirnih predmetov 
izvajal od 4. do 6. razreda. Pouk drugega tujega jezika se v vseh šolah lahko izvaja od 4. 
do 9. razreda. 
- Pouk prvega tujega jezika se na naši šoli izvaja od 1. do 9. razreda. V prvem razredu 
kot neobvezni izbirni predmet. 
- Svet staršev je soglašal, da se pri načrtovanju nadstandardnih storitev upoštevajo 
strokovni, socialni in varnostni vidiki. Nadstandardne storitve morajo biti, glede na težke 
socialne razmere, načrtovane v takih cenovnih zamejitvah, da bodo dosegljive tudi 
socialno ogroženim učencem. V nasprotnem primeru je treba poiskati možnosti 
sofinanciranja. 
Predlagane nadstandardne storitve so: 

• Zimska šola v naravi za učence 7. razredov, 
• Poletna šola v naravi za učence 5. razredov, 
• Tabor Mladinskega pevskega zbora, 
• plavalni tečaji, 
• plačljivi dnevi dejavnosti. 

- Svet staršev je bil seznanjen z načrtom organizacije jutranjega varstva, podaljšanega 
bivanja in varstva vozačev za šolsko leto 2022/2023. Ravnatelj je posebej poudaril, da 
lahko pride do sprememb, če bo ministrstvo posredovalo drugačna navodila. 
Jutranje varstvo za učence 1. razredov bo sistemizirano s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport in bo organizirano v skladu s potrebami, ki smo jih pridobili 
z izjavami staršev bodočih prvošolcev. Na matični šoli od 6.15, na podružnični pa od 6.00 
do začetka pouka.  
Jutranje varstvo vozačev za učence od 2. do 5. razreda bo financirano s strani 
ustanovitelja Občine Šentjur in bo organizirano od 7.15 do začetka pouka.  
Podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda bo sistemizirano s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport in bo organizirano do 16. ure za učence staršev, ki so 
zaposleni in nimajo druge možnosti za varstvo otrok. 
Šola je ponudila, da lahko tudi v naslednjem šolskem letu 2022/2023 kupi material za 
Likovno umetnost (LUM) in Tehniko in tehnologijo (TIT). To velja za učence od 1. do 9. 
razredov. S tem se bo učencem zmanjšala teža šolskih torbic, učenci bodo imeli enotne 
materiale za delo, cena materialov bo v večjih količinah cenejša, manj bo tudi odpadkov 
zaradi embalaže.  
Staršem učencev od 1. do 5. razredov se izdajo položnice v vrednosti 20,00 EUR za LUM, 
staršem od 6. do 9. razredov pa položnice v vrednosti 15,00 EUR za LUM ter 4,00 EUR 
za TIT (6. razredi) in 3,00 EUR za TIT (7. in 8. razredi) na učenca. 
Zaradi dviga cen surovin in posledično storitev bo šola v šolskem letu 2022/2023 za 
fotokopije izdala položnice v višini 5,00 EUR na učenca. 
Z novim šolskim letom se bo podražilo tudi šolsko kosilo, okvirno za 10 %. 
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SKLEP 1: Svet staršev daje pozitivno mnenje na načrt organizacije  
                  jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in varstva vozačev v  
                  šolskem letu 2022/2023. Starši izpolnijo in podpišejo prijavnice. 
 
SKLEP 2: Svet staršev daje pozitivno mnenje na predlagane oblike diferenciacije. 

Diferenciacija se v naslednjem letu predvideva v treh oddelkih osmih 
razredov. Potekala bo v štirih skupinah pri predmetih slovenščine, 
matematike in tujem jeziku angleščine. 

 
 
K točki 5 
 
5. junija 2022 poteče štiriletni mandat Upravnemu odboru šolskega sklada. Na seji je Svet 
staršev volil nove člane Upravnega odbora šolskega sklada. Pristojnosti in postopek 
volitev je opisan v našem Poslovniku Sveta staršev (str. 11, V. šolski sklad in 
str. 8, 21. člen, glasovanje)1. V Upravni odbor se imenuje sedem predstavnikov. Tri 
predstavnike predlaga Svet zavoda in štiri predstavnike Svet staršev. Od štirih 
predstavnikov, ki jih predlaga Svet staršev, so trije iz matične šole in eden iz Podružnične 
osnovne šole Blagovna. Zbiranje kandidatov v Upravni odbor šolskega sklada je potekalo 
preko predstavnikov razredov in vanj je lahko kandidiral poljuben starš učencev naše šole.  
Svet Zavoda je predlagal Marijo Pezdevšek, Darjo Steblovnik in Petro Artnak, Svet 
staršev pa Anito Šmid, Damjana Slakana in Petro Lajlar iz matične šole in Astrid Arlič iz 
POŠ Blagovna.  
 
Prisotni člani so odločili, da potekajo volitve za Upravni odbor šolskega sklada Osnovne 
šole Franja Malgaja Šentjur javno. 
 
Predsednik je odprl razpravo o predlaganih kandidatih. Navzoči so se s predlaganimi 
kandidati strinjali in začeli glasovanje. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je glasoval, da se volitve sedmih članov Upravnega odbora 
šolskega sklada izvedejo javno.  
Število glasov »za«_21_, »proti«_0_, »vzdržanih«_0_. 
 
SKLEP 2: Svet zavoda je predlagal tri kandidate v Upravni odbor šolskega sklada, 
in sicer: 
- Marijo Pezdevšek,  
- Darjo Steblovnik, 
- in Petro Artnak. 
 
SKLEP 3: Svet staršev je v Upravni odbor šolskega sklada imenoval predlagane 
kandidate s strani Sveta zavoda: 
-Darjo Steblovnik, 
-Marijo Pezdevšek, 
-in Petro Artnak. 
Število glasov »za«_21_, »proti«_0_, »vzdržanih«_0_. 

 
1Poslovnik Sveta staršev OŠ Franja Malgaja Šentjur_2022-02-24.pdf, chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://osfm-
splet.splet.arnes.si/files/2022/03/Poslovnik_SSt_OS_Franja_Malgaja_Sentjur_2022-02-24.pdf 
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SKLEP 4: Svet staršev je potrdil listo kandidatov s strani Sveta staršev za 
imenovanje v Upravni odbor šolskega sklada. Kandidati so podali ustno soglasje h 
kandidaturi. Število glasov »za«_21_, »proti«_0_, »vzdržanih«_0_. 
 
SKLEP 5: Svet staršev je v Upravni odbor šolskega sklada imenoval predlagane 
kandidate s strani Sveta staršev: 
- Damjana Slakana (predstavnik staršev OŠ Franja Malgaja), 
- Petro Lajlar (predstavnica staršev OŠ Franja Malgaja), 
- Anito Šmid (predstavnica staršev OŠ Franja Malgaja) in 
- Astrid Arlič (predstavnica staršev POŠ Blagovna). 
Število glasov »za«_21_, »proti«_0_, »vzdržanih«_0_. 
 
Predsednik Sveta staršev je novemu Upravnemu odboru šolskega sklada zaželel 
uspešno delo. 
 
Zaradi zaključka šolanja otrok in zaradi selitve družine v drugo občino je bilo potrebno v 
svetu staršev izvoliti dva nova predstavnika staršev v Svetu zavoda. Najprej se je izvedlo 
glasovanje ali se bo o kandidatih volilo tajno ali javno. 
 
SKLEP 6: Svet staršev je glasoval, da se volitve dveh staršev v Svet zavoda izvedejo 
javno. 
Število glasov »za«_21_, »proti«_0_, »vzdržanih«_0_. 
 
Zbiranje kandidatov za predstavnika staršev v Svetu zavoda je potekalo preko 
predstavnikov razredov in vanj je lahko kandidiral poljuben starš učencev šole. Prispeli 
sta dve kandidaturi Polone Lukanc (5. c-razred) in Mateje Rozman (7. a-razred). 
Kandidatki sta se s kandidaturo strinjali in Svet staršev je glasoval o kandidatkah. 
 
SKLEP 7: Svet staršev je imenoval Polono Lukanc (5. c-razred) in Matejo Rozman 
(7. a-razred) kot predstavnici staršev v Svetu zavoda OŠ Franja Malgaja Šentjur.  
Število glasov »za«_21_, »proti«_0_, »vzdržanih«_0_. 
 
V Svetu zavoda je poleg izvoljenih novih predstavnic tudi Katja Smole (8. b-razred).  
 
Predsednik Sveta staršev je predstavnicam staršev v Svetu zavoda zaželel uspešno delo. 
 
 
K točki 6 
1. 
Predstavnik oddelkov prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (OPP 
NIS) je pohvalil vse starše vključno z razredničarkama za učinkovito spoprijemanje s 
težavami mladostnikov. Skupaj jim je uspelo premagati vedenjske odklone, s štirimi 
roditeljskimi sestanki in osebnimi pogovornimi urami pa jim je uspelo kulturno privesti 
šolsko leto k skorajšnjemu koncu. Posebej se je v imenu staršev zahvalil 
razredničarkama, saj sta bili staršem dosegljivi 24 ur na dan, kar je za starše v stiski 
izredno pomembno. 
V razredu so sprejeli v tem času tudi učenca novinca, ki se v razredu dobro počuti, učne 
zahteve pa so se prilagodile otroku. 
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Starše je zanimalo, ali bo šola lahko naročila garderobne omarice za učence njihovega 
razreda. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da so garderobne omarice naročene in naj bi jih učenci z naslednjim 
šolskim letom že imeli. 
 
Izrazili so tudi prošnjo po nakupu kinestetične mize in stola.  
 
Ravnatelj je pojasnil, da jih bodo kupili, takoj ko bo možno. 
 
2. 
Predstavnik prvega razreda je podal pobudo, da bi šola organizirala sejem igrač, kjer bi 
otroci prodajali nerabljene ali ohranjene igrače. Ali pa bi se v te namene vzpostavila 
oglasna deska z malimi oglasi? 
 
Ravnatelj je pojasnil, da so šole iz Ministrstva za izobraževanje znanost in šport dobile 
navodila, da morajo do 12. avgusta 2022 sporočiti vse pridobitne dejavnosti za novo 
šolsko leto. Prodaje igrač s pomočjo malih oglasov ne morejo uvrstiti med te dejavnosti.  
 
Predstavnik prvega razreda je zastavil vprašanje glede inštrukcij, ali imajo podatke, če jih 
učenci potrebujejo, in ali imajo na šoli rešitve, da se v teh situacijah otroku pomaga? 
 
V razpravi so starši povedali, da če bi dajala šola na razpolago učitelje, ki bi bili pripravljeni 
inštruirati učence, verjetno ne bi naredili veliko koristi, saj so to dodatni stroški za starše 
in to za tiste, ki to zmorejo. Ravnatelj je pojasnil, da na šoli dajejo poudarek na učenju, 
zato so tudi uvedli projekt »Učim se učiti« v sklopu katerega so tudi »Petki za petke«, kjer 
se učencem pomaga na način, kako naj se učijo, da jim bo pri učenju lažje. Na šoli skupaj 
z učitelji tudi opaža, da je dopolnilni pouk, ki ga imajo učenci na razpolago, zelo slabo 
obiskan. Udeležujejo se ga po eden ali pa dva učenca, razen malo pred testom, ko je 
učilnica polna. Ravnatelj prosi starše, da otroke spodbudijo, da dopolnilni pouk obiskujejo 
sproti, ko se pojavljajo primanjkljaji v znanju in ter s tem izkoristijo brezplačno pomoč, ki 
jo imajo na razpolago s strani šole. 
 
3. 
Predstavnika druge triade je zanimalo, ali ima šola informacije, kdaj bo igrišče za nogomet 
spet na razpolago, ker ga zdaj delavci uporabljajo za skladiščenje materiala, in ali je šola, 
ki je uporabnik igrišča, na Občino Šentjur naslovila kakšno vprašanje. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da se pogovarjajo s predstavniki na občini, bil je tudi pri delovodji na 
gradbišču. Gradbeni delavci so prosili za uporabo igrišča do zaključka asfaltiranja 
cestišča. 
 
4. 
Predstavnik 6. a-razreda je v imenu staršev razreda prenesel pohvalo razredniku za 
očetovsko skrb nad otroki. Z učenci zna komunicirati na prijeten način, ki je dostikrat 
obogaten s šalami in ga imajo učenci radi. Nas starše je korektno in pravočasno obveščal 
ter nam bil vseskozi na razpolago, tudi ob koncih tedna, ko smo imeli na primer obolelosti 
zaradi covida-19. Zahvaljujejo se tudi učiteljem, ki so se to leto trudili z vzgojo kot tudi s 
podajanjem prepotrebnih znanj za nadaljnje življenje otrok. 
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5. 
Predstavnica 7. a-razreda je pohvalila izvajalko dodatne strokovne pomoči (DSP) mag. 
Aleksandro Lampret Senčič za pomoč, ki je učencem vedno na razpolago, ne glede na 
uro, dan. Pohvale veljajo tudi razredničarki, mag. Alenki Kalan, za pomoč in spodbude 
učencem, učiteljici Korneliji Smrečnik za njeno srčnost in razumevanje in učencem, ki so 
vestno nalagali zapiske v spletno učilnico, da so lahko manjkajoči učenci prepisali 
zamujeno, ter gospodu ravnatelju, ki je omogočil nakup kinestetičnih miz in stolov. 
 
6. 
Predstavnik 7. c-razreda je podal pohvalo učiteljici Sabini Volovšek za organizacijo 
strokovne ekskurzije v Celovec, kjer so učenci, ki obiskujejo izbirni predmet nemščine, 
obiskali Minimundus. Otroci se učiteljici najlepše zahvaljujejo in jo pozivajo, da za 
prihodnje leto ponovno pripravo kakšno zanimivo ekskurzijo. 
 
7. 
Po elektronski pošti predstavnice razreda tretje triade je prispelo še pismo mame, kjer 
opisuje, da se ji ne zdi pošteno, da se otroka, ki je bil bolan, takoj prvi dan, ko se znova 
vrne v šolo, obremeni s pisanjem testa. Prav tako se ji zdi sporno, da je otrok pisal test pri 
nadomeščanju ure, saj tega predmeta ta dan niso imeli na urniku. 
 
Ravnatelj je odgovor Svetu staršev podal pisno, po seji, in sicer se je strinjal, da ni potrebe, 
da otrok piše test po vrnitvi v šolo, če gre za dlje trajajočo bolezen, kot tudi s tem, da ne 
more pisati testa pri nadomeščanju ure, razen v primeru dogovora učitelja z učencem 
oziroma s starši. O tem se bo pogovoril na sestanku z učitelji. 
 
 
K točki 7 
 
Predsednik Sveta staršev je prisotne seznanil s Pravilnikom o upravljanju učbeniških 
skladov, v katerem je zahteva, da mora ravnatelj pridobiti soglasje Sveta staršev k izboru 
delovnih zvezkov in učnih gradiv za naslednje šolsko leto. Za možnost vzpostavitve 
argumentiranega dialoga v aktivu (ASSOŠCR) in na zvezi (ZASSS) zbirajo in analizirajo 
cene teh gradiv. Vse analize preteklih let so javno dostopne na spletnih straneh 
ASSOŠCR (povezava2) in ZASSS (povezava3). Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur je 
z zbranimi podatki nekje v slovenskem povprečju. V preglednici analize ASSOŠCR za 
leto 2021/2022 najdemo našo šolo pri skupni nabavni ceni 489,03 EUR, medtem ko je 
bila povprečna cena delovnih zvezkov v celjskem aktivu 472,95 EUR. Ravnatelj je Svetu 
staršev predstavil izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023, ki so ga pripravili 
strokovni aktivi. Zbirni seznam je priloga tega zapisnika in pri vsakem razredu je zraven 
navedena razlika glede na prejšnje šolsko leto. V letošnjem šolskem letu je skupna 
nabavna cena delovnih zvezkov zbrana po metodologiji, ki je določena s strani ZASSS 
malo višja in znaša 550,57 EUR. Na strokovnost učnih gradiv starši nimajo vpliva, lahko 
pa so skozi vse leto pozorni, če učenci delovne zvezke uporabljajo in izpolnjujejo, saj smo 
od četrtega do devetega razreda plačniki učnih gradiv starši in stremimo k temu, da se 
kupljeno gradivo uporablja. V Svetu staršev imamo dogovor in sklep iz preteklih let, da naj 
bi bili delovni zvezki ob koncu rešeni najmanj 75 %. V razpravi ni bilo opozoril, da bi bil, 

 
2 Analiza DZ in učnih gradiv ASSOŠCR za šol. leto 2021/2022, 
https://aktivssoscr.wordpress.com/2022/05/02/analiza-dz-v-clanicah-assoscr-v-solskem-letu-2021-22/ 
3 Spremljanje cen delovnih zvezkov v šolskem letu 2019/20 na slovenskih osnovnih šolah, 
http://www.zasss.si/documents/Okroznica-2019-1.pdf 
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kateri izmed delovnih zvezkov premalo izpolnjen, tako da je Svet staršev podal soglasje 
na izbor delovnih zvezkov. 
 
Svet staršev je že na 3. seji 22. februarja 2022 prejel sklep, da bo šola, kot pretekla šolska 
leta tudi za šolsko leto 2022/2023 izvedla akcijo nakupa delovnih zvezkov in drugih učnih 
pripomočkov, ki jih učenci potrebujejo pri pouku. Člani sveta so soglašali, da se plačilo 
organizira s položnicami in da bodo učenci dobili prvi teden v septembru delovne zvezke 
in druge učne pripomočke v šoli. S tem je staršem prihranjeno iskanje delovnih zvezkov 
po knjigarnah. Z nepodpisano izjavo lahko starši, ki ne želijo pristopiti k organiziranemu 
nakupu, za nakup poskrbijo sami. 
 
Vsi potrjeni delovni zvezki bodo objavljeni na spletni strani šole.  
 
SKLEP 1: Svet staršev daje soglasje k izboru skupne nabavne cene DZ za šolsko 
leto 2022/2023. Število glasov »za«_21_, »proti«_0_, vzdržanih_0_. Seznam je 
priloga zapisnika (priloga št. 1). 
 
 
K točki 8 
 
Člani Sveta staršev so obravnavali nadstandardne storitve, ki naj bi se izvajale v šolskem 
letu 2022/2023. 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 Ministrstva za izobraževanje znanost in 
šport in ustanovitelja (lokalna skupnost) in jih morajo starši plačati v celoti ali samo 
doplačati. Starši šolo prosijo, da se pri načrtovanju 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 2022/2023  
izvajajo utečene nadstandardne storitve: 
 
- zimska šola v naravi za učence 7. razredov, 
- poletna šola v naravi za učence 5. razredov, 
- tabor Mladinskega pevskega zbora, 
- plavalni tečaji, 
- plačljivi dnevi dejavnosti. 
 
SKLEP 1: Svet staršev daje soglasje k predlogu nadstandardnih storitev, ki se bodo 
izvajale v šolskem letu 2022/2023. Število glasov »za«_21_, »proti«_0_, 
vzdržanih_0_. 
 
 
K točki 9 
 
1. 
Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada Janez Kodele je ob zaključku štiriletnega 
mandatnega obdobja Upravnega odbora šolskega sklada predstavil delo in zaključno 
poročilo minulega dela. Predstavitev je tudi priloga tega zapisnika (priloga št. 2). Iz nje je 
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razvidno, da so se iz šolskega sklada sofinancirale tako nadstandardne dejavnosti kot tudi 
pomoč socialno potrebnim. V kakšnem deležu po letih je prikazano na prosojnici na strani 
3 v prilogi 2.  
Poročilo je vsebovalo tudi finančno poročilo zadnjega obdobja od naše seje in je v 
prilogi 3. Stanje šolskega sklada na dan 18. maja 2022 je 3.688,30 EUR. 
 
Zadnja finančna poročila in pomembna obvestila so objavljena tudi na spletni strani 
http://osfm-splet.splet.arnes.si/?page_id=111. 
 
Predsednik Sveta staršev se je zahvalil Upravnemu odboru šolskega sklada za marljivo 
delo in vestno poročanje v svojem štiriletnem mandatnem obdobju. Zahvalo je v imenu 
Sveta staršev izrekel tudi računovodkinji šole, Nataši Štancer, ki vodi vso finančno 
poslovanje šolskega sklada in pripravlja finančna poročila. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel poročilo Upravnega odbora šolskega sklada na 
                 dan 24. 5. 2022. 
 
2. 
V Svetu zavoda imamo starši tri predstavnike. V tem štiriletnem mandatu so to Katja 
Smole, Janez Kodele in Teja Vrečko Luknar. Predstavniki so podali poročilo iz 4. seje 
Sveta zavoda, ki se je sestal 24. februarja 2022. Zapisnik seje je objavljen na spletni strani 
šole (povezava4).  
 
3.  
V skupini za prehrano sta tudi to šolsko leto delovali predstavnici Sveta staršev: Kristina 
Zelič Antolič in Sara Čuš Kolar. Skupina se je sestala 23. maja 2022. Na sestanku je vodja 
prehrane opozorila, da ima šola težave pri dobavi hrane, saj se ta draži in da ponudniki 
javnih naročil izsiljujejo z novimi višjimi cenami. Število otrok z dietno hrano, ki je tudi 
dražja, se tudi povečuje in verjetno bo z novim šolskim letom treba ceno prehrane nekoliko 
zvišati. 
 
Razpravljali so tudi o smiselnosti šolske prehrane na ekskurzijah, saj imajo otroci 
večinoma hrano s sabo in šolske ne pojedo ali je niti ne vzamejo. Na celodnevnih 
ekskurzijah je vključen tudi celodnevni obrok. Skupina za prehrano tako skupaj z 
Učiteljskim zborom daje Svetu staršev v razpravo, da na ekskurzijah malico učencem 
odpovedo, seveda bo pa za vse, ki bi obrok želeli, ta omogočen ob predhodni prijavi. 
Razredniki oziroma vodje ekskurzij bodo pred ekskurzijami poskrbeli za zbiranje naročil 
obrokov malice.  
 
SKLEP 2: Svet staršev daje soglasje, da se v času celodnevnih ekskurzij odpove 
malica učencem. Razredniki ali vodje ekskurzij zberejo pred ekskurzijo prijave 
učencev, ki bi malico s strani šole na ekskurziji želeli imeti in jim bo ta priskrbljena. 
 
4. 
Predstavnik v ASSOŠCR, mag. Jože Turnšek, je poročal o dogajanju v celjskem aktivu 
svetov staršev in o sodelovanju aktiva v Zvezi aktivov svetov staršev (ZASSS).  
 
Celjski aktiv (ASSOŠCR) je na svoji 18. redni seji, 4. maja 2022, gostil vodjo oddelka za 
družbene dejavnosti na Mestni občini Celje, gospo Polonco Ocvirk.  

 
4 Zapisnik 4. seje Sveta zavoda, 24. 2. 2022, https://osfm-splet.splet.arnes.si/?page_id=9519. 
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Člani aktiva so zbrali in analizirali cene delovnih zvezkov in učnih gradiv za tekoče šolsko 
leto. Analizo so objavili na spletni strani aktiva5. Zbirno tabelo so poslali na Zvezo aktivov 
Svetov staršev Slovenije (ASSOŠCR), kjer bo napravljena analiza na republiški ravni. 
 
ZASSS je v soboto, 7. maja 2022, imela letno Skupščino. Zbrali smo se na OŠ Simona 
Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. Nanjo smo bili vabljeni starši iz celotne Slovenije. Tema 
dopoldanskega posveta je bila: »Pogled staršev na kakovost vzgoje in izobraževanja«. 
Na to temo so imeli predavanja vodja skupine za kakovost na ZASSS, dr. Simon Slokan, 
glavni inšpektor, dr. Mateja Brejc in Tanja Taštanaska, vodja sektorja za kakovost na 
Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport.  
 
SKLEP 3: Svet staršev se je seznanil s poročili predstavnikov Sveta zavoda, s 
poročilom predstavnic skupine za prehrano ter s poročilom predstavnika v 
ASSOŠCR. 
 
 
K točki 10 
 
1. Na Svet staršev je bila naslovljena pobuda učiteljev za likovno umetnost, da se za 
naslednje leto nakupi likovni material tako za razredno kot predmetno stopnjo za izvedbo 
ur likovne umetnosti. Dopis s celotno obrazložitvijo je v prilogi številka 4. 
 
Svet staršev se je s pobudo strinjal, saj s količinskim nakupom privarčujemo stroške 
materiala in z manjšim številom embalaže pripomoremo tudi k manjšemu onesnaževanju 
in je podal soglasje na predlagani dopis. 
 
SKLEP 1: Svet staršev daje soglasje za nakup materiala in potrebščin za likovno 
umetnost na razredni stopnji od 1. do 5. razreda za šolsko leto 2022/2023 v višini 
20 EUR na učenca. 
 
SKLEP 2: Svet staršev daje soglasje za nakup materiala in potrebščin za likovno 
umetnost na predmetni stopnji od 6. do 9. razreda za šolsko leto 2022/2023 v višini 
15 EUR na učenca. 
 
SKLEP 3: Svet staršev daje soglasje, da se znesek za nakup materiala in potrebščin 
za likovno umetnost plača preko položnice. 
 
2. 
Na Svet staršev je prispela pobuda učiteljice in učitelja Tehnike in tehnologije (TIT), ki bi 
namesto uporabe delovnega zvezka (22,10 EUR) želela, da šola kupi material za 
praktično delo, ki omogoča tudi samostojnejše delo po učnem načrtu. Znesek za nakup 
materiala bi za 6. razrede znašal 4,00 EUR in 3,00 EUR za učence v 7. in 8. razredih. 
Znesek bi se obračunal skupaj z drugimi dejavnostmi in malico po položnici. Dopis s 
celotno obrazložitvijo je v prilogi števila 5. 
 
SKLEP 4: Svet staršev daje soglasje za nakup materiala in potrebščin za tehniko in 
tehnologijo na predmetni stopnji za šolsko leto 2022/2023. Znesek za nabavo 
materiala bo 4,00 EUR na učenca v 6. razredih in 3,00 EUR na učenca v 7. in 8. 
razredih. 

 
5 Spletna stran celjskega aktiva, https://aktivssoscr.wordpress.com/. 
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SKLEP 5: Svet staršev daje soglasje, da se znesek za nakup materiala in potrebščin 
za tehniko in tehnologijo plača preko položnice. 
 
3. 
Ravnatelj je podal pobudo, da bi starši prispevali za stroške fotokopiranja, in sicer v 
enkratnem znesku 5,00 EUR na učenca. Svet staršev se je s pobudo strinjal. 
 
SKLEP 6: Svet staršev daje soglasje, da se v šolskem letu 2022/2023 za fotokopije, 
ki jih učenci prejmejo v šoli, nameni znesek 5,00 EUR na učenca. Znesek za 
fotokopije se plača preko položnice. 
 
4. 
V naslednjem šolskem letu se predvideva prva seja Sveta staršev v drugi polovici 
septembra 2022.  
 
 
Seja se je končala ob 19.10. 
 
 
Šentjur, 26. maj 2022 
 
 
 
Zapisnikarica:     Predsednik Sveta staršev  
Marija Pišek      Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur: 
       mag. Jože Turnšek  



OŠ Franja Malgaja Šentjur - Šol OŠ FM 202/2022

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
0 0 0,00
0 0 0,00

1 0 0 0,00
0 0 0,00

SKUPAJ 0,00 0 0 0,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
1 Brin 1 DZS 30,00 48 1440,00

SKUPAJ 30,00 48 1440,00

Število sodelujočih - učbeniki 48
Število sodelujočih - DZ 48

Prispevek za DZ učenca 30,00
Prispevek na učenca SKUPAJ 30,00

KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED 1440,00

ŠIFRA
3838884451420

Priloga št. 1



OŠ Franja Malgaja Šentjur - Šol. leto 202/2023    AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Lili in Bine 2 - berilo Rokus 11,85 53 0 0,00
Lili in Bine 2 - učbenik za SPO Rokus 11,85 53 0 0,00

2 0 0,00
SKUPAJ 23,70 106 0 0,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
Lili in Bine 2 komplet C Rokus 30,00 53 1590,00

2 Računam z Lili in Binetom 2 vadnica Rokus 8,90 53 471,70

SKUPAJ 38,90 53 471,70

Število sodelujočih - učbeniki 53
Število sodelujočih - DZ 53

Prispevek za DZ učenca 8,90
Prispevek na učenca SKUPAJ 8,90

KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED 471,70

ŠIFRA
3831075928459

9789612714420



OŠ Franja Malgaja Šentjur - Šol. leto 2022/2023   AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Lili in Bine 3 - učbenik za SLO Rokus 15,50 35 20 310,00
Lili in Bine 3 - berilo Rokus 15,50 50 5 77,50

3 Lili in Bine 3 - učbenik za SPO Rokus 15,50 44 11 170,50

SKUPAJ 46,50 129 36 558,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
3 Lili in Bine 3 - sdz za matematiko Rokus 16,40 55 902,00

Računam z Lili in Binetom 3 Rokus 8,90 55 63,90
Lili in Bine 3 - sdz za slovenščino s kodo Rokus 16,40 55 902,00

SKUPAJ 41,70 165 1867,90

Število sodelujočih - učbeniki 52
Število sodelujočih - DZ 48

Prispevek za DZ učenca 38,91
Prispevek na učenca SKUPAJ 38,91

KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED 1867,90

ŠIFRA
9789612716660

9789612716684
9789612716752



OŠ Franja Malgaja Šentjur - Šol. leto 2022/20223   AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Radovednih pet 4 - berilo (več avtorjev) Rokus 15,80 52 0 0,00

4 Young Explorers 1 - učbenik (več avtorjev) Oxford 21,90 52 0 0,00
Radovednih pet 4 - NIT Rokus 15,60 42 10 156,00
Radovednih pet 4 - družba Rokus 15,60 52 0 0,00

SKUPAJ 68,90 198 10 156,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
Radovednih pet 4 - kompl. C+ Rokus 43,00 52 2236,00
Gradivo Naravoslovje in tehnika 4 Izotech 13,00 52 676,00

4 Young Explorers 1 - DZ Oxford 16,90 52 878,80

SKUPAJ 72,90 156 3790,80
lani 73,95

Število sodelujočih - učbeniki 52
Število sodelujočih - DZ 41

Prispevek za DZ učenca 92,46
Prispevek na učenca SKUPAJ 92,46

KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED 3790,80

ŠIFRA
383107592135

9780194617420
9789616740241



OŠ Franja Malgaja Šentjur - Šol. leto 2022/2023     AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Radovednih pet 5 - berilo Rokus 15,80 46 0 0,00

5 Young Explorers 2 Oxford 21,90 46 0 0,00
Radovednih 5 - učbenik za NIT Rokus 15,60 46 0 0,00
Radovednih pet 5 - učbenik za DRU Rokus 15,60 46 0 0,00
Gospodinjstvo za vsak dan 5 (ISBN978961292Rokus 17,90 40 6 107,40

SKUPAJ 86,80 224 6 107,40

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
Radovedbnih pet 5 - komplet C (z Gradim slo jRokus 43,00 46 1978,00
Gradivo Naravoslovje in tehnika 5 Izotech 13,00 46 598,00
Young Explorers 2 Oxford 16,90 46 777,40

5 Zbirka aktivnosti za gosp. + priloge Rokus 5,50 46 253,00

SKUPAJ 78,40 184 3606,40
lani 78,75 evrov

Število sodelujočih - učbeniki 46
Število sodelujočih - DZ 44

Prispevek za DZ učenca 81,96
Prispevek na učenca SKUPAJ 81,96

KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED 3606,40

ŠIFRA
3831075929753
9789616740258
9780194617437
9789612718701



OŠ Franja Malgaja Šentjur - Šol. leto 2022/2023    AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Novi svet iz besed 6 - berilo (ISBN 383107592Rokus 19,00 59 0 0,00
Project Explore 1 Oxford 21,90 59 0 0,00

6 Raziskujem preteklost 6 - prenova Rokus 19,50 59 0 0,00
Raziskujem Zemljo 6 Rokus 19,10 59 0 0,00
Prava tehnika 6 - novo Rokus 15,20 59 0 0,00
Glasba danes in nekoč 6 - prenovljeno Rokus 19,50 59 0 0,00
Gospodinjstvo 6 Rokus 17,90 59 0 0,00

SKUPAJ 132,10 413 0 0,00

Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
Raz Slovenščins v oblaku 6 - samostojni DZ Rokus 18,80 59 1109,20

6 Project Explore 1 Oxford 19,90 59 1174,10
NOVE Skrivnosti številk in oblik 6-sam. DZ  (1 Rokus 18,50 59 1091,50

SKUPAJ 57,20 177 3374,80
lani 54,70

Število sodelujočih - učbeniki 59
Število sodelujočih - DZ 0

Prispevek za DZ na učenca 57,20
Prispevek na učenca SKUPAJ 57,20

KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED 3374,80

9789612921903

Koda
9789612717087
9780194256766



OŠ Franja Malgaja Šentjur - Šol. leto 2022/2023   AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Sreča se mi v pesmi smeje - berilo MKZ 17,90 63 2 35,80
Project Explore 2 Oxford 21,90 60 5 109,50

7 Raziskujem preteklost 7 - 2. izdaja Rokus 19,50 60 5 97,50
Prava tehnika 7 Rokus 15,20 60 5 76,00
Aktivno v naravoslovje 2 DZS 16,50 60 5 82,50

SKUPAJ 91,00 303 22 401,30

Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
Raz Slovenščina v oblaku 7 - samostojni DZ Rokus 18,80 65 1222,00

Project Explore 2 Oxford 19,90 65 1293,50
Skrivnosti števil in oblik 7 - samostojni dz Rokus 20,00 65 1300,00

7 Jaz, midva, mi - samostojni DZ Rokus 15,90 65 1033,50
Geografija 7 - samostojni DZ MKZ 11,90 65 773,50
Glasba danes in nekoč 7 - samost. DZ Rokus 18,20 65 1183,00
Maximal 1 - dz s kodo do učbenika in cd Rokus 0,00 0 0,00
obračun v septembru 20,00€

SKUPAJ 104,70 390 6805,50
lani 96,65

Število sodelujočih - učbeniki 65
Število sodelujočih - DZ 0

Prispevek za DZ učenca
Prispevek na učenca SKUPAJ 104,70

104,70
KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED

6805,50

3831075927957

Koda
9789612717919
9780194256780
9789612716707
9789612718534
9789610155317
9789612718923



OŠ Franja Malgaja Šentjur - Šol. leto 2022/2023    AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Dober dan, življenje - berilo MKZ 17,90 58 0 0,00
Project Explore 3 (ISBN 9780194255721) Oxford 21,90 58 0 0,00

8 Jaz, midva, mi 8 (ISBN) 9789612719326) Rokus 14,40 58 0 0,00
Skrivnosti števil in oblik 8 Rokus 18,20 58 0 0,00
Raziskujem preteklost 8 - druga izdaja Rokus 19,50 58 0 0,00
Kemija danes 1 DZS 17,70 58 0 0,00
Biologija 8 (ISBN 9879789610210139) DZS 17,50 0 58 1015,00
Prava tehnika 8 (ISBN 9769612718572) Rokus 15,20 58 0 0,00

SKUPAJ 142,30 406 58 1015,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
Slovenščina v oblaku 8 - samostojni DZ Rokus 18,80 58 1090,40
Glasba danes in nekoč 8 - SDZ Rokus 18,20 58 1055,60
Project Explore 3 Oxford 19,90 58 1154,20
Geografija 8 sdz MKZ 11,90 58 806,20
Fizika 8 - samostojni DZ s poskusi MKZ 13,90 58 690,20

8 Periodni sistem DZS 2,95 58 171,10
Maximal 2 - dz s kodo do učbenika in CD izbir Rokus 0,00 0 0,00
obračun v septembru 20,00€
*lani 53,65

SKUPAJ 85,65 348 4967,70

Število sodelujočih - učbeniki 58
Število sodelujočih - DZ 0

Prispevek za DZ učenca 85,65
Prispevek na učenca SKUPAJ 85,65

KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED 4967,70

Koda
9789612718671

9780194256803

9789612718718
9788634138771
9789610159148
9789610135357

9789612921187



OŠ Franja Malgaja Šentjur - Šol. leto 2022/2023    AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Skrivno življenje besed - berilo MKZ 17,90 62 0 0,00
Project Explore 4 ( EAN9780194255738) Oxford 21,90 0 62 1357,80

9 Skrivnosti števil in oblik 9 Rokus 18,20 58 4 72,80
Raziskujem Slovenijo 9 Rokus 19,10 58 4 76,40
Raziskujem preteklost 9 - 2. izdaja Rokus 19,50 62 0 0,00
Kemija danes 2 - prenovljen DZS 17,90 59 3 53,70
Biologija 9 (ISBN 9789910209904) DZS 17,90 0 62 1109,80

SKUPAJ 132,40 299 135 2670,50

Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
Glasba danes in nekoč 9 - sdz Rokus 18,20 62 1.128,40

Raz Project Explore 4 dz Oxford 19,90 62 1233,80
Fizika 9 - samostojni DZ s poskusi MKZ 13,90 62 861,80
Šolska karta Slovenije MKZ 4,90 62 303,80

9 Slovenščina v oblaku 9 - samostojni dz Rokus 18,80 62 1165,6

SKUPAJ 75,70 310 4693,40
lani 51,60 evrov

Število sodelujočih - učbeniki 62
Število sodelujočih - DZ 0

Prispevek za DZ učenca
Prispevek na učenca SKUPAJ 75,70

75,70
KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED

4693,40

9788611153490

Koda

9780194212915
9789610159841

9789612719463

9789612719272



OŠ Blagovna - Šol. leto 2022/2023     AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Glasbena slikanica1 - (Oblak) DZS 16,10 15 0

1
SKUPAJ 16,10 15 0 0,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
Moj Nande - kovček za prvošolčke s kodo MK 30,00 15 450,00

0,00
1

SKUPAJ 30,00 15 450,00

Število sodelujočih - učbeniki 15
Število sodelujočih - DZ 0

Prispevek za DZ učenca #DIV/0!
Prispevek na učenca SKUPAJ #DIV/0!

KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED #DIV/0!

ŠIFRA
3831022483659



OŠ Blagovna - Šol. leto 2022/2023    AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Kdo bo z nami šel v gozdiček - berilo MKZ 16,95 16 0 0,00

2 Glasbena slikanica 2 (Oblak) DZS 15,50 16 0 0,00

SKUPAJ 32,45 32 0 0,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih
Moj Nande 2 - kovček za drugošolce MK 40,00 16

2

16

SKUPAJ 40,00 32

Število sodelujočih - učbeniki 16
Število sodelujočih - DZ 0

Prispevek za DZ učenca
Prispevek na učenca SKUPAJ

KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED

ŠIFRA
3831022486179



OŠ Blagovna - Šol. leto 2022/2023     AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Okolje in jaz 3 Modrijan 11,90 18 0 0,00

3 Moje branje - svet in sanje - berilo Izolit 19,00 18 0 0,00
Glasbena slikanica 3 (Oblak) DZS 15,50 18 0 0,00

SKUPAJ 46,40 54 0 0,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih
S slikanico na rami 3 - DZ za jezik 1. in 2. del MKZ 13,80 18

3 Dva krat tri znamo vsi - del. učb. v 2 delih Modrijan 20,40 18
Računanje je igra 3 Antus 7,95 18

SKUPAJ 42,15 54

Število sodelujočih - učbeniki 18
Število sodelujočih - DZ 0

Prispevek za DZ učenca
Prispevek na učenca SKUPAJ

KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED

ŠIFRA
9789610145158, (141)
9789612417147, (154)

3830017145435



OŠ Blagovna - Šol. leto 2022/2023     AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Radovednih pet 4 - berilo Rokus 15,80 12 0 0,00
Radovednih pet 4 - družba Rokus 15,60 12 0 0,00

4 Radovednih pet 4 - NIT Rokus 15,60 12 0 0,00
Young Explorers 1 Oxford 21,90 12 0 0,00

SKUPAJ 68,90 48 0 0,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih
Gradivo Naravoslovje in tehnika 4 Izotech 13,00 12
Radovednih pet 4 - kopmplet A (zamenjava G Rokus 41,50 12

4 Young Explorers 1 - DZ Oxford 16,90 12

SKUPAJ 71,40 64
lani 71,95

Število sodelujočih - učbeniki 12
Število sodelujočih - DZ 0

Prispevek za DZ učenca
Prispevek na učenca SKUPAJ

KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED

ŠIFRA

3831075929234
9780194617420

9789616740241



OŠ Blagovna - Šol. leto 2022/2023   AKCIJA UČBENIKI IN DZ

Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Radovednih pet 5 - berilo 5 Rokus 15,80 14 0 0,00

5 Young explorers 2 Oxford 21,90 14 0 0,00
Radovednih pet 5 - učb. za družbo Rokus 15,60 14 0 0,00
Gospodinjstvo   za vsak dan 5 (ISBN 9789612Rokus 17,90 14 0 0,00
Radovednih pet 5 - učbenik za NIT Rokus 15,60 14 0 0,00

SKUPAJ 86,80 70 0 0,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih
Radovedbnih pet 5 - komplet A (menjava GradRokus 41,50 14
Gradivo Naravoslovje in tehnika 5 Izotech 13,00 14

5 Young Explorers 2 Oxford 16,90 14
Zbirka aktivnosti za gosp. + int. + dodatek Rokus 5,50 14

SKUPAJ 76,90 56
lani 76,75

Število sodelujočih - učbeniki 14
Število sodelujočih - DZ 0

Prispevek za DZ učenca
Prispevek na učenca SKUPAJ

KALKULACIJA ZA CELOTEN RAZRED

9789612718701

ŠIFRA

9789616740258
9780194617437

3831075929708



OŠ Franja Malgaja Šentjur - OŠ FM 2020/2021
Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi

SPO 1 0
Pajkec Piko 1 0

2

SKUPAJ 2 0,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
2 Planinec: Pajkec Piko posluša, Tisk Žnidarič 27,72 1 27,72

Vouk: Matematika 2, delovni zve Tisk Žnidarič 11,53 1 11,53
0,00

SKUPAJ 39,25 2 39,25

ŠIFRA

OŠ FRANJA MALGAJA ‐ PRILAGOJEN PROGRAM ‐ UČBENIŠKI SKLAD 2022/2023



Raz Učbenik Založba Cena/komStarih Novih Strošek/nov
Spo 1 0

3 Matematika 3 1 0
Pajkec Piko 1 0

SKUPAJ 0,00 3 0 0,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/komNovih
3  Planinec: Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše 3, del. zvezek za OŠTisk Žnidarič 18,55 1

Vouk: Matematika 3, delovni zvezek za OŠPP Tisk Žnidarič 20,16 1

SKUPAJ 38,71 2

ŠIFRA

OŠ FRANJA MALGAJA ‐ PRILAGOJEN PROGRAM ‐ UČBENIŠKI SKLAD 2022/2023



Raz Učbenik Založba Cena/komStarih Novihrošek/novi
Naša matematika 3 0
Planet Črkosled 2 1

4 Naravoslovje 3 0

Raz Delovni zvezek Založba Cena/komNovih Prispevek
4 Naša matematika - dz 1. in 2. del Beden, Gvardjančič Tisk Žnidarič 29,11 3 87,33

Lotrič: Planet črkosned, delovni zvezek za slovenščino zaTisk Žnidarič 11,92 3 35,76

SKUPAJ 41,03 6 123,09

ŠIFRA

OŠ FRANJA MALGAJA ‐ PRILAGOJEN PROGRAM ‐ UČBENIŠKI SKLAD 2022/2023



Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
Brez zmede sejemo besede 1 0

5 Naša matematika 5 1 0

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
5 Planinšek: Brez zmede sejemo besede, dTisk Žnidarič 14,45 1 14,45

Beden: Naša matematika 1. in 2. del Tisk Žnidarič 21,52 2 43,04

SKUPAJ 35,97 3 57,49

ŠIFRA

OŠ FRANJA MALGAJA ‐ PRILAGOJEN PROGRAM ‐ UČBENIŠKI SKLAD 2022/2023



Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
6 Vesolje besed 3 0

Matematika 6 3 0

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
6 Krt: MATEMATIKA 6, delovni zvTisk Žnidari 22,17 3 66,51

Planinšek: Vesolje besed, delovTisk Žnidari 12,31 3 36,93
0,00

SKUPAJ 34,48 6 103,44

ŠIFRA

OŠ FRANJA MALGAJA ‐ PRILAGOJEN PROGRAM ‐ UČBENIŠKI SKLAD 2022/2023



Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
7 Berilo 3 0

Kako povem, kako napišem 0 3
Matematika 7 3 0
Naravoslovje 7 0 3
My English 3 0

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
7 MATEMATIKA 7, delovni zvezek z Tisk Žnidarič 10,94 3 32,82

Kako povem, kako napišem, delov    Tisk Žnidari 9,47 3 28,41
My English 1 – delovni zvezek za 7. r. OŠPP 10,65 3 31,95

SKUPAJ 31,06 9 93,18

ŠIFRA

OŠ FRANJA MALGAJA ‐ PRILAGOJEN PROGRAM ‐ UČBENIŠKI SKLAD 2022/2023



Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
8 Kako povem, kako napišem 2 0 0,00

My English 2 2 0
Berilo 2 0 0,00
Matematika 8 2 0 0,00
Naravoslovje 2 0 0,00

SKUPAJ 0,00 10 0,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih Prispevek
8 Kako povem, kako napišem –Tisk Žnidarič 12,92 2 25,84

Matematika 8 – del. zvezek z     Tisk Žnidar 20,89 2 41,78
My english 2, delovni zvezek Tisk Žnidarič 14,60 2 29,20

0,00
SKUPAJ 48,41 6 96,82

ŠIFRA

OŠ FRANJA MALGAJA ‐ PRILAGOJEN PROGRAM ‐ UČBENIŠKI SKLAD 2022/2023



Raz Učbenik Založba Cena/kom Starih Novih Strošek/novi
My English 3 0,00 4

9 Kako povem, kako napišem 4
Berilo 4
Matematika 9 4
Naravoslovje 4

SKUPAJ 16 0,00

Raz Delovni zvezek Založba Cena/kom Novih
9 MATEMATIKA 9, delovni zvezek za 7. razre Tisk Žnidarič 10,94 4

Kako povem, kako napišem, delovni zveze     Tisk Žnidarič 9,47 4
My English 3– delovni zvezek za 7. r. OŠPP 10,65 4

SKUPAJ 31,06 12

ŠIFRA

OŠ FRANJA MALGAJA ‐ PRILAGOJEN PROGRAM ‐ UČBENIŠKI SKLAD 2022/2023



Stanje sredstev Šolskega sklada OŠFMŠ

13.9.2018

4.663,36 EUR

18.5.2022

3.688,30 EUR

Priloga št. 2



Nadstandardne 
dejavnosti

Šola v naravi
Dnevi dejavnosti
Oprema, pripomočki

Delovni zvezki
Prehrana

Pomoč 
socialno šibkim



Poraba sredstev Šolskega sklada OŠFMŠ
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Člani 2018 - 2022

Duška Bele
Marinka Pezdevšek
Darja Steblovnik

Tanja Bračun
Polona Lukanc
Alenka Marguč
Mateja Rozman
Janez Kodele



OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR

ULICA SKLADATELJEV IPAVCEV 2

3230 ŠENTJUR

FINANČNO POROČILO STANJA SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA NA DAN 

18.05.2022

ZAČETNO STANJE SREDSTEV NA DAN 1.01.2022 4.802,30  

PRILIVI SREDSTEV

Donacija starši  

Odpadni papir 214,40  

Donacija zaposleni 

Donacije pravne osebe

Donacija starši - Stojnica darovanih knjig Drobtinice

Skupaj: 214,40  

PORABA SREDSTEV

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI OPPNIS IKEA - SKLEP 1021 106,40  

DIOPLAČILO ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 42,00  

BUS PREVOZ FIESA PEVSKI TABOR MAR2022 1.180,00  

Skupaj: 1.328,40  

KONČNO STANJE SREDSTEV NA DAN 18.05.2022 3.688,30            

Računovodja:

Nataša ŠTANCER

Šentjur,

18.05.2022

OŠ FM ŠOLSKI SKLAD STANJE SREDSTEV / STANJE 18.05.2022  / DATUM IZPISA: 18.05.2022

Priloga št.3



Spoštovani! 

Pri likovni umetnosti je večina časa namenjena praktičnemu delu in s ciljem, da bi učenci skozi 
lastno ustvarjanje in izražanje čim bolj spoznali in razumeli široko področje likovne umetnosti. 

Za kvalitetno in raznovrstno delo pa je potreben tudi kakovosten material, ki omogoča spoznavanje 
različnih likovnih področij in tehnik. 

Praksa je pokazala, da je najbolje, da material za delo nabavimo preko šole, saj to omogoča: 

1. da je material za delo pravi, primerne kvalitete in za vse učence enak, torej imajo vsi učenci
enake možnosti za izdelavo izdelka,

2. material imamo vedno pri roki, tako učenci ne pozabljajo prinašati potrebnega materiala in
potrebščin,

3. pri načrtovanju učnega načrta lahko predvidim ustvarjanje z različnimi materiali brez
ugibanja ali bodo starši in otroci določene materiale lahko priskrbeli,

4. zaradi večje količine nabavnega materiala so tudi cene nakupa ugodnejše.

To odločitev bi ponovno izvedli v šolskem letu 2022/2023. 

Denar za potrebščine bi zbirali prek položnic.  

Predlagamo, da svet staršev: 

1. s soglasjem potrdi nakup materiala in potrebščin za likovno umetnost na razredni stopnji
od 1. do 5. razreda za šolsko leto 2022/2023,

2. s soglasjem ponovno potrdi nakup materiala in potrebščin za likovno umetnost na
predmetni stopnji od 6. do 9. razreda za šolsko leto 2022/2023,

3. in da sprejme sklep, da starši plačajo znesek po položnici.

Znesek za nabavo materiala in potrebščin, na razrednji stopnji od 1. do 5. razreda za naslednje 
šolsko leto je 20 € na učenca.  

Znesek za nabavo materiala in potrebščin, na predmetni stopnji od 6. do 9. razreda za naslednje 
šolsko leto je 15 € na učenca.  

Hvala in lep pozdrav, Katja Gajšek prof. lik. um.   Šentjur, 23. 5. 2022 

Priloga št. 4



Potrebščine za likovno umetnost: 
 
Spoštovani starši. 
S šolskim letom 2022/23 želimo pri pouku likovne umetnosti na razredni stopnji 
uvesti skupni nakup likovnega materiala za razrede od 1 - 5. in s to prakso 
nadaljevati v razredih od 6. – 9. razreda.  
Uvedba skupnega likovnega materiala se je na drugih šolah izkazala za izredno 
uspešno. S skupno nabavo materiala se je zmanjšal strošek za starše. Učenci 
so vedno imeli ves materjal, dvignila se je tudi kvaliteta likovnega materiala.  
 
Primer stroškov za otroka 6. razreda: 
 

Material: Okvirna cena 
- oglje 4,29 € 
- tuš (črni) 1,20 € 
- redis pero 7,20 € 
- tempera barve 7,79 € 
- vodene barve 5,79 € 
- čopiči 3 do 12 € 
- slikarska paleta 1,40 € 
- voščenke 4,79 € 
- grafični nožki 6,99 € 
- linolej 2,44 € 
- modelirna masa 2,29 € 
- uho lepilo 2,89 € 
- mekol lepilo 2,80 € 
- škarje 3,40 € 
- kolaž papir 2,29 € 
- risalni blok (32 listov) 8,59 € 

 
Okvirna skupna cena za ves likovni materjal prvo leto: ca. 67 € 
Okvirna skupna cena za ves likovni materjal vsa naslednja leta: ca. 29 € 
 
Primerjamo nakup tempera barve na razred 24 otrok.  
Če vsak otrok kupi paket tempera barv samostojno, celoten razred porabi 213 €. 
Če pa kupimo skupni materjal v literskih paketih pa cena znese 100€ za 8 razredov. 
 
Prav tako matrjala kot so Škarje, palate, grafični nožki, čopiči in peresa ni potrebno 
kupovati za vsakega učenca vendar samo v velikosti skupine. 
 



OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR 
Ulica skladateljev Ipavcev 2 ⬧ 3230 Šentjur ⬧ telefon: (03) 746 38 00 ⬧ fax: (03) 746 38 03 
Spletna stran šole: www.fmalgaja.si ⬧ elektronski naslov: tajnistvo@fmalgaja.si 

Šentjur, 24. 5. 2022 

Spoštovani. 

Pri tehniki in tehnologiji je del pouka namenjen praktičnemu delu, kjer se učenci skozi izdelavo izdelka 

seznanijo z različnimi materiali, obdelovalnimi postopki, orodji in pripomočki za njihovo obdelavo. 

 Za pouk TIT obstaja učbenik s pripadajočim DZ ter gradivi za praktično delo. Učitelja TIT sva se odločila le za 

učbenik, material za praktično delo pa bi se nabavilo preko šole. Takšen način nabave materiala je za starše 

cenovno ugodnejši (cena DZ z gradivi 22,10€), hkrati pa smo pri delu bolj samostojni.  

Znesek za nabavo materiala in potrebščin, na predmetni stopnji od 6. do 8. razreda za naslednje šolsko leto 

je 4€ na učenca v 6. razredu ter 3 € na učenca v 7. in 8. razredu 

Denar za material bi zbirali prek položnic za malico.  

Predlagava, da svet staršev: 

1. s soglasjem potrdi nakup materiala in potrebščin za tehniko in tehnologijo na predmetni stopnji za

šolsko leto 2022/2023,

2. in da sprejme sklep, da starši plačajo znesek po položnici.

Hvala in lep pozdrav, 

Aleksandra Romih Šmid in Uroš Cingl,  učitelja tehnike in tehnologije. 
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