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Predlog zapisnika 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v 
šolskem letu 2022/2023, ki je potekala v torek, 27. septembra 2022, ob 18. uri v 
večnamenskem prostoru šole.  
 
Prisotni člani sveta staršev: Martina Jurše, Sonja Sluga, Damjan Slakan, Jure 
Raztočnik, Tjaša Kos Strašek, Katja Lešnik, Janez Prezelj, Urška Režek Šrimf, Klara 
Hudoklin, Helena Gradič, Lidija Gutsmandl, Klavdija Natek, Elvis Topolovec, Manja 
Goršek, Tanja Štrukelj, Anita Šmid, Astrid Obreza, Andrej Jazbec, Polona Lukanc, 
Katarina Scholtemeijer, Jože Turnšek, Jasna Veber, Petra Lajlar, Mateja Rozman, Teja 
Kundih, Daniel Čoklc, Maja Basle, Katja Smole, Sabina Knez. 
 
Odsotni: Petra Gajšek (opr.). 
 
Drugi prisotni: mag. Jure Radišek, ravnatelj šole; Marija Pišek, tajnica šole. 
 
Ravnatelj Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, mag. Jure Radišek je pozdravil prisotne, 
ugotovil sklepčnost in predlagal dnevni red. Svet staršev je predlog potrdil in začel z 
obravnavo naslednjega 
 
dnevnega reda: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Poročilo ravnatelja o volitvah predstavnikov staršev v Svet staršev po posameznih 

oddelkih in konstituiranje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur (volitve 

predsednice/-ka in namestnice/-ka predsednice/-ka Sveta). 

3. Seznanitev novoizvoljenih članov s Poslovnikom Sveta staršev in dokumenti šole 

(Vzgojni načrt, Šolska pravila, Hišni red, Razvojni načrt šole).  

4. Obravnava in potrditev zapisnika 4. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja 

Šentjur v šolskem letu 2021/2022 z dne 24. 5. 2022. 

5. Obravnava, sprejem in potrditev Poročila o organizaciji in delu za šolsko leto 

2021/2022 in Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2022/2023. 

6. Poročila in imenovanja (predsednice Upravnega odbora šolskega sklada, 

predstavnikov Sveta staršev v Svetu zavoda, predstavnika SSt v ASSOŠCR, 

predstavnikov staršev v skupini za prehrano). 

7. Obravnava prispelih pisnih pobud, vprašanj in pohval staršev iz posameznih 

razredov. 

8. Razno. 
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K točki 1 

 

SKLEP 1: Svet staršev ugotavlja, da je na seji prisotnih 29 od 30 članov Sveta  

 staršev in da tako veljavno odloča in sprejema sklepe. 

 

SKLEP 2: Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red. 

 

K točki 2 
 
Ravnatelj je pojasnil, da se za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli oblikuje 
Svet staršev. V skladu z zakonodajo prvo sejo Sveta staršev skliče ravnatelj šole. Svet 
staršev bo za svoje delo uporabljal Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja 
Šentjur, ki smo ga člani prejeli med gradivi za sejo in je objavljen na spletni 
strani šole http://www.fmalgaja.si (→podstran 'Šola' → podstran 'Svet staršev'). 
 
Volitve predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev so se izvedle na podlagi 
22. člena Poslovnika Sveta staršev. 
Prisotni so odločili, da potekajo volitve za predsednika Sveta staršev Osnovne šole Franja 
Malgaja Šentjur javno. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je glasoval, da se volitve za predsednika Sveta staršev  
 izvedejo javno.  
 Število glasov »za«_29_, »proti«_0_, »vzdržanih«_0_. 

 
 
SKLEP 2: Za predsednika Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v  
 šolskem letu 2022/2023 je bil izvoljen mag. Jože Turnšek, predstavnik  
 staršev 7. a razreda, e-naslov: joze.turnsek@gmail.com. 
 Število glasov »za«_29_, »proti«_0_, »vzdržanih«_0_. 
 
Po izvolitvi je predsednik pozdravil vse prisotne in se zahvalil za izkazano zaupanje. Člane 
je prosil, da podajo predloge za izvolitev namestnika predsednika Sveta staršev. 
Namestnik predsednika Sveta staršev opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik, 
in nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti. Za namestnika predsednika je 
bil podan en predlog. Predlagan je bil Elvis Topolovec. 
 
SKLEP 3: Za namestnika predsednika Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja  
 Šentjur v šolskem letu 2022/2023 je bil soglasno izvoljen Elvis Topolovec,  
 predstavnik staršev 4. a-razreda. 
 Število glasov »za«_29_, »proti«_0_, »vzdržanih«_0_. 
 
Predsednik Sveta staršev je pohvalil prisotnost na tokratni seji (96,7 %) kot tudi udeležbe 
na sejah preteklih let (priloga 1). Iz priloge je razvidno, da čeprav gre za prostovoljno delo 
predstavnikov staršev v svetu staršev, predstavniki opravljajo delo odgovorno, skrbno in 
zavzeto. Namen dela predstavnikov staršev je, da delajo v dobro učencev in da se na 
sejah obravnavajo pobude, ki se v pogovorih z učitelji, razredniki in na razrednih urah niso 
razrešile. 
 
  

http://www.fmalgaja.si/
https://osfm-splet.splet.arnes.si/files/2022/03/Poslovnik_SSt_OS_Franja_Malgaja_Sentjur_2022-02-24.pdf
mailto:joze.turnsek@gmail.com
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K točki 3 
 
Predsednik je opozoril na nekaj ključnih točk iz Poslovnika Sveta staršev. Zaradi 
potrebnega števila glasov v Svetu staršev je lahko posamezen starš predstavnik samo 
enega razreda in ne hkrati predstavnik več oddelkov, lahko pa je namestnik predstavnika 
v več oddelkih. Zaradi boljšega pretoka informacij na šoli ohranjamo namestnike 
predstavnikov oddelkov, ki se udeležujejo sej Sveta staršev v primeru odsotnosti 
predstavnika. Na ta način lahko starši informacije iz dogajanja v razredu in povratno, s 
sestanka Sveta staršev v razred, prenesejo neposredno. Namestniki predstavnika 
razreda lahko opravljajo vse naloge predstavnika, le glasovna pravica na sejah Svetov 
staršev pripada po zakonodaji samo izvoljenemu predstavniku oddelka. Tudi sicer je 
namestnik predstavnika, predstavniku v razredu v pomoč pri urejanju komunikacije s 
starši in pri tekoči problematiki.  
Predsednik je poudaril vlogo izvoljenih predstavnikov v Svetu staršev. Pomembno je 
zavedanje, da predstavniki staršev v Svetu staršev predstavljajo mnenje vseh staršev oz. 
oddelkov. Za dobro sodelovanje je izmenjava mnenj ključnega pomena. 
Prisotnim, predvsem novim članom, je predstavil tudi dokumente šole, pri katerih so ob 
nastajanju starši tudi sodelovali in jih še zdaj skupaj s šolo evalvirajo. To so Vzgojni načrt, 
Razvojni načrt šole, Pravila šolskega reda, Hišni red in Šolska pravila ocenjevanja. 
Številne odgovore lahko dobijo starši že v teh dokumentih, ki so objavljeni na spletni strani 
šole. (https://osfm-splet.splet.arnes.si/?page_id=13711→ podstran »Šola« → podstran 
»Šolska pravila«). 
 
K točki 4 
 
Člani Sveta staršev niso imeli pripomb na Zapisnik 4. seje Sveta staršev Osnovne šole 
Franja Malgaja Šentjur z dne 24. 5. 2022. Vsi sklepi so bili izvedeni.  
 
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel in potrdil Zapisnik in realizacijo sklepov iz 4. seje 

Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur z dne 24. 5. 2022.  
 
K točki 5 
 
1. 
Ravnatelj je poročal o organizaciji in delu v preteklem šolskem letu.  
Ob zaključku šolskega leta 2021/2022 je šolo obiskovalo 589 učencev, od tega 75 
učencev Podružnično osnovno šolo Blagovna, 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 bilo 5 rednih oddelkov. Skupaj je bilo na šoli 
29 oddelkov. 
Podlaga za delo so bili Letni delovni načrt šole 2021/2022, predmetniki, urniki, letne 
priprave, tedenske in dnevne priprave. Na realizacijo programa so tudi preteklo šolsko 
leto vplivala navodila NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom za preprečevanje širjenja 
okužbe s SARS-CoV-2. Kljub temu je bil program uspešno izveden. 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. 

https://osfm-splet.splet.arnes.si/?page_id=13711
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razredu so učenci preverjali znanje iz slovenščine, matematike in tehnike ter tehnologije 
(TIT). Učenci 6. razredov OPPNIS so preverjali znanje iz slovenščine in matematike. 
Poleg obveznega programa je bil izveden tudi razširjeni in nadstandardni program. 
Na šoli so bile izvedene 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 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+ so učitelji in učenci obiskali Dansko.  
Z namenom obujanja spomina na skladatelja dr. Benjamina Ipavca, ki je pokopan v 
Gradcu, se je naša šola dogovorila z nižjo gimnazijo v Gradcu za trajnejše sodelovanje 
med šolama.  
Učenci izbirnega predmeta nemščina so se med 26. in 27. junijem 2022 udeležili 
dvodnevne ekskurzije v München ter v dveh terminih tudi enodnevne ekskurzije v Gradec.    
 
Projektno delo je pomenilo dodatno delo učiteljev in učencev, vendar so učenci z njim 
dobili 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 je ponovno deloval šolski radio, ki so ga učenci bili zelo veseli. 
Pričakovanja učencev in njihovo vključenost v šolsko politiko je lepo zastopala šolska 
skupnost. 
Učenci 3. razredov so se septembra 2021 udeležili plavalnega tečaja, odpadli plavalni 
tečaj za 4. a, b, c-razred v šolskem letu 2020/2021 pa je bil izveden 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. Od 31. januarja do 4. februarja 2022 je bila izvedena odpadla 
ZŠN za učence 8. a, b, c-razreda v šolskem letu 2020/2021 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.  
Poletna šola v naravi za učence 5. a, b, c-razreda je bila izvedena od 13. do 17. junija 
2022 na Debelem Rtiču. 
Posebna pozornost je bila namenjena trem akcijskim načrtom. S spodbujanjem branja so 
učenci izboljšali bralne navade, kar kažejo za 10 % boljši rezultat bralne značke, kar pet 
oddelkov je za 100-% uspeh na bralni znački junija odšlo na nagradni izlet. 
Učencem je bila v sklopu načrta »učim se učiti« nudena strokovna pomoč pri metodah 
učenja. Strokovni delavci so 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. 
Dosegli so vidne rezultate tudi na športnem področju, med katerimi je bilo 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 v šolskem letu 2021/2022 potekala na šoli.  
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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.  
 
Učenci so bili uspešni na področju dosežkov in tekmovanj v znanju in športu.   
Posebej uspešni so bili v čebelarskem krožku in v sodelovanju s Čebelarskim društvom 
Blagovna prejeli zlato medaljo za nagrajeni med na sejmu Agra. Uspešno so sodelovali 
tudi s Turističnim društvom Blagovna (Miklavževanje, pohod Žabci korakajo), Krajevno 
organizacijo RK Blagovna (novoletne voščilnice, program za srečanje starostnikov), 
Krajevno skupnostjo in Prostovoljnim gasilskim društvom Lokarje (evakuacija, ogled 
gasilskega avtomobila). Z zavedanjem pomena zdravega načina življenja ter redne 
telesne aktivnosti pa so večkrat gostili predstavnike Centra za krepitev zdravja Šentjur.  
Izvedene so bile številne projekte aktivnosti, npr. 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.  
 
Podružnica letos praznuje 120 let najstarejšega dela šolske zgradbe. Ena izmed aktivnosti 
v počastitev visokega jubileja je bila tudi izvedba likovne kolonije, na katero so bile 
vabljene vse šole v Občini Šentjur. V počastitev jubileja so učenci in učitelji pripravili tudi 
krajevno proslavo.  
 
Ravnatelj je predstavil izvedbo investicijskega vzdrževanja. Največja pridobitev šole je 
bila izgradnja spominskega parka z učilnico na prostem, za kar se ustanovitelju še posebej 
zahvaljujemo. Na šoli so bile posodobljene IKT omare, popravljena je bila oprema v 
telovadnici, popravljen ojačevalec za šolski radio, v učilnicah nad tablami so bila 
nameščena dodatna svetila, na hodniku POŠ Blagovna je bil saniran strop, zamenjanih 
je bilo nekaj radiatorjev, zamenjana je bila nova gugalnica, zamenjana je bila strešna 
kupola, obnovljena in opremljena sta bila dva kabineta, zamenjan je bil plinski štedilnik, 
dokupljene so bile bele table, dokupljeni so bili hokki stolčki in kinestetične mize, kupljeni 
sta bili dve napravi za dezinfekcijo zraka in prenovljeni hodniki na matični šoli. 
 
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, ter ustanovitelju na 
čelu z g. županom, ki je šolo tudi letošnje leto večkrat obiskal in prisluhnil željam, 
predvsem pa našim potrebam. Poudaril je, da si z vsemi deležniki želi tako vrsto 
sodelovanja ohraniti tudi v prihodnje. 
 
2. 
Ravnatelj šole je predstavil načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 
2022/2023.  
 
V šolskem letu 2022/2023 šolo obiskuje 593 učencev (stanje na 1. 9. 2022), od tega 
Podružnično osnovno šolo Blagovna 74 učencev, program OPPNIS pa 21 učencev. 
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Učenci so organizirani v 22 rednih oddelkov (10 oddelkov razredne in 12 oddelkov 
predmetne stopnje) in 3 oddelke prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim 
standardom (OPPNIS). Na POŠ Blagovna je 5 rednih oddelkov. Skupaj je 30 oddelkov. 
Na matični šoli je organiziranih 5 čistih oddelkov podaljšanega bivanja, na Podružnični 
osnovni šoli Blagovna pa 2 oddelka. Na matični šoli je organiziran oddelek jutranjega 
varstva vozačev od 2. do 4. razreda in oddelek jutranjega varstva za 1. razrede na matični 
in podružnični šoli. 
 
Podlaga za delo je Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2022/2023, predmetniki, urniki, 
letne priprave, tedenske in dnevne priprave. 
Svet staršev je bil seznanjen z oblikami diferenciacije (40. člen ZOsn). Ravnatelj šole je 
prisotne seznanil z oblikami diferenciacije v III. triadi pri SLJ, MAT, TJA v šolskem letu 
2022/2023. Učiteljski zbor je preučil način oblikovanja manjših učnih skupin v 8. in 9. 
razredih pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuji jezik angleščina ter se odločil, 
da se v 9. razredu obdrži sistem delitve v šolskem letu 2021/2022, saj bi kreiranje novih 
skupin pomenilo ponovno spremembo dodeljenih učiteljev, kar ne bi bilo smiselno, v 8. 
razredih pa bodo oblikovane štiri heterogene skupine iz vseh treh oddelkov. 
Svet staršev je bil seznanjen z obveznimi izbirnimi predmeti, med katerimi so učenci 
izbirali v šolskem letu 2022/2023. 
V šolskem letu 2022/2023 se v skladu z ZOsn pouk neobveznih izbirnih predmetov izvaja 
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 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 v šolskem letu 2022/2023 so: 
-  Zimska šola v naravi za učence 7. razredov, 
-  Poletna šola v naravi za učence 5. razredov in OPPNIS, 
-  Tabor Mladinskega pevskega zbora, 
-  Tabor naravoslovja, 
-  intenzivni tečaji angleškega jezika, 
-  plavalni tečaji, 
-  plačljivi dnevi dejavnosti. 
 
Svet staršev je bil seznanjen z organizacijo jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in 
varstva vozačev za šolsko leto 2022/2023. 
 
Jutranje varstvo za učence 1. razredov je sistemizirano s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport in je organizirano v skladu s potrebami, ki smo jih pridobili 
z izjavami staršev 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 je financirano s strani ustanovitelja 
Občine Šentjur in je organizirano od 7.15 do začetka pouka.  
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Podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda je sistemizirano s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport in je organizirano do 16. ure za učence staršev, ki so 
zaposleni in nimajo druge možnosti za varstvo otrok. 

 
Šola nadaljuje uspešno povezovanje na lokalnem, regionalnem, državnem in 
mednarodnem področju, pri čemer posebno izpostavljamo ponovno povezovanje z OŠ 
Emilija Ostojić iz Požege in nižjo gimnazijo iz Gradca, Bundesgymnasium und 
Bundesrealgymnasium Carneri. 
 
Šola je v šolskem letu 2022/2023 v soglasju s Svetom staršev kupila material za likovno 
umetnost (LUM) ter 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. razreda se izdajo položnice v vrednosti 20,00 EUR za LUM, 
staršem od 6. do 9. razreda 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. razred) 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. Za učence od 1. do 4. razredov 
stane 3,15 EUR in za učence od 5. do 9. razredov 3,50 EUR. 
 
Šola ima urejeno spletno stran in ažurno objavlja tudi na šolskem družabnem omrežju 
Facebook. 
 
Ravnatelj pričakuje, da bo šolsko leto potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom.  
 
SKLEP 1: V skladu s 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
  izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/2007 in spremembe) je Svet staršev  
 Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur dal pozitivno mnenje oziroma  
 soglasje k Poročilu o organizaciji in delu za šolsko leto 2021/2022 in k  
 Letnem delovnem načrtu šole za šolsko leto 2022/2023. 
 
V razpravi pri pod to točko dnevnega reda je bilo izpostavljeno vprašanje predstavnika 
1. a razreda glede varčevanja z energijo oziroma predvideno zgornjo temperaturo 
ogrevanja.  
Ravnatelj je odgovoril, da so šole z okrožnico prejele priporočilo za ogrevanje prostorov 
na največ 20° C in da so na šoli seznanjeni tudi s priporočili glede rednega in pravilnega 
prezračevanja prostorov.  
 
K točki 6 
 
1. 
V Svetu zavoda imajo starši tri predstavnike. V tem štiriletnem mandatu so to Katja Smole, 
Polona Lukanc in Mateja Rozman.  
Od zadnje seje Sveta staršev so člani Sveta zavoda imeli korespondenčno sejo v času 
od 25. 8. 2022 do 31. 8. 2022, na kateri so sprejeli cenik šolske prehrane za novo šolsko 
leto. Pregled sprejetih cen je v prilogi številka 2 tega zapisnika. 
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SKLEP 1: Svet staršev se je seznanil s poročilom predstavnikov staršev v Svetu 
zavoda. 
 
2. 
Nova sestava Upravnega odbora šolskega sklada je imela 27. 9. 2022, prvo sejo v svojem 
štiriletnem mandatnem obdobju. Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo štirje 
predstavniki staršev (Petra Lajlar, Astrid Obreza, Damjan Slakan in Anita Šmid) in trije 
predstavniki, ki jih je predlagal Svet zavoda (Petra Artnak, Marija Pezdevšek in Darja 
Steblovnik).  
Na seji Upravnega odbora je bila za predsednico Upravnega odbora šolskega sklada 
izvoljena Anita Šmid. 
V prilogi zapisnika je prikazano trenutno finančno stanje sklada, ki je 2.548,67 EUR. 
 
V obdobju od zadnje seje so se financirali didaktični pripomočki za učence OPPNIS, 
prevoz na pevski tabor, doplačani so bili delovni zvezki, doplačilo je bilo za ekskurzijo pri 
izbirnem jeziku nemščine, sofinancirala se je nagradna ekskurzija v Tehnopark Celje, prav 
tako pa so se sofinancirale nagradne ekskurzije od 1. do 5. razreda.  
 
Člani Sveta staršev še naprej prosijo starše in donatorje, da sodelujejo s svojimi prispevki 
in pri drugih akcijah ter s tem omogočijo vsem učencem udeležbo pri nadstandardnih 
storitvah in odpravo socialnih neenakosti. Za primer darovanja denarja so podatki za 
izpolnitev položnice na šolski spletni strani (podstran »Šola« → podstran »Šolski sklad«).  
 
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel poročilo Upravnega odbora šolskega sklada. 
 
3.  
Tudi v letošnjem šolskem letu je v Letnem delovnem načrtu šole predvideno, da bo 
devetčlanska skupina za prehrano nadaljevala delo. Sestava in naloge skupine za 
prehrano so opredeljene v predlogu Letnega delovnega načrta šole. Skupina deluje v 
skladu s Pravili skupine za prehrano. Skupina za prehrano je ustanovljena za tekoče 
šolsko leto. Člani Sveta staršev so na seji v skupino za prehrano izvolili dve predstavnici, 
eno iz centralne šole in eno iz podružnične šole. 
 
SKLEP 2: Svet staršev je soglasno izglasoval, da se volitve za dva predstavnika v  
 skupino za prehrano izvedejo javno. 
 Število glasov »za«_29_, »proti«_0_, »vzdržanih«_0_. 
 
Za predstavnico iz matične šole sta bili predlagani dve predstavnici staršev, in sicer 
Kristina Zelič Antolič in Katarina Scholtemeijer in obe sta se s kandidaturo strinjali. 
 
SKLEP 3: Za predstavnico Sveta staršev v skupino za prehrano Osnovne šole 
                 Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 2022/2023 je bila izvoljena Kristina 
                 Zelič Antolič iz 2. b-razreda. 
 Število glasov za:  
                 »Kristino Zelič Antolič«_20_,  
 »Katarino Scholtemeijer«_8_,»vzdržanih«_1_. 
 
Za predstavnico iz podružnične osnovne šole je bila predlagana Katja Lešnik.  
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SKLEP 4: Za predstavnico Sveta staršev v skupino za prehrano Podružnične  
 osnovne šole Blagovna v šolskem letu 2021/2022 je bila soglasno  
 izvoljena Katja Lešnik, iz 1. c-razreda. 
 
Predsednik Sveta staršev je čestital novo izvoljenima predstavnicama v Skupino za 
prehrano in jima zaželel uspešno delo.  
 
 
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). Novim 
članom je prikazal tudi organiziranost staršev v območne aktive in v ZASSS. Pri tem je 
poudaril, da sveti staršev kot tudi aktivi, ohranjajo avtonomijo in niso vodeni s strani zveze. 
Združeni v zvezo pa lahko predstavljamo starše, v primerih spreminjanja zakonodaje ali 
ko se na starše obračajo novinarji. Trenutno je v celjski aktiv vključenih sedem svetov 
staršev osnovnih šol iz občin Celje, Laško, Vojnik, Šentjur, Dobrna, Žalec in Velenje. Člani 
aktiva so imeli 12. 9. 2022 videokonferenčno srečanje kot pripravo na prve seje svetov 
staršev na svojih osnovnih šolah.  
Na ZASSS načrtujejo za prihodnje leto gostovanje EPA v Sloveniji. Zavod RS za šolstvo 
bi bil soorganizator tega srečanja. Če bomo pri kandidaturi uspešni in bodo priprave 
uspešno stekle, bi bilo tridnevno gostovanje od 21. do 23. aprila 2023. 
 
SKLEP 5: Svet staršev se je seznanil s poročilom predstavnika v ASSOŠCR. 
 
K točki 7 
1. 
Predstavnik oddelkov prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (OPP 
NIS3) je prosil, če bi lahko njihovi učenci tudi dobili garderobne omarice, da bi bila njihova 
garderoba bolj varna. 
 
Ravnatelj se je opravičil, ker je bila to njegova napaka pri komunikaciji in kupljene omarice 
so učenci tudi ta teden dobili v uporabo. 
 
Starše je tudi zanimalo, ali bi se lahko s pomočjo razredničarke, učitelja za tehniko in 
učencev izdelala senzorna stena. 
 
Ravnatelj se je zahvalil za pobudo in dodal, da bodo predlog preučili.   
 
2. 
Predstavnica 1. b-razreda je poslala vprašanje mamice, ki jo zanima, zakaj moramo starši 
plačati fotokopije in ali ni denar za fotokopije vsebovan v materialnih stroških. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da v materialnih stroških ni več natančnih specifikacij, kaj se s tem 
denarjem pokriva, materialni stroški naj bi pokrivali izvedbo obveznega in razširjenega 
programa osnovne šole. Predsednik Sveta staršev je dodal, da tudi ostale šole v 
ASSOŠCR pobirajo denar za fotokopije in da smo na lanski zadnji seji Sveta staršev dobili 
pobudo s strani šole za možnost financiranja fotokopij. Svet staršev je na seji s sklepom 
potrdil prispevek 5,00 EUR na učenca (str. 13, Zapisnik 4. seje Sveta staršev1). 

 
1Zapisnik_4. seje SSt-2021-2022 - lektoriran-signed.pdf,  https://osfm-splet.splet.arnes.si/files/2022/10/4.-

seja.Sveta.starsev.-2021-2022.pdf 

https://osfm-splet.splet.arnes.si/files/2022/10/4.-seja.Sveta.starsev.-2021-2022.pdf
https://osfm-splet.splet.arnes.si/files/2022/10/4.-seja.Sveta.starsev.-2021-2022.pdf
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Starši tega razreda so pohvalili organizacijo prvega šolskega dne, prvošolci so pohvalili 
predstavo na prvi šolski dan. Pohvalili so tudi delo učiteljic, ki dobro sodelujeta s starši in 
se trudita z razlagami in pomagata učencem. 
 
3. 
Predstavnik 2. a-razreda je v imenu staršev razreda izpostavil pomembno temo, ki 
povzroča precej skrbi staršem, in sicer varen dostop učenk in učencev do glasbene šole 
oziroma prostorov verouka na zgornjem trgu. Starši vedo, da ni to v pristojnosti Osnovne 
šole, bi pa želeli, da bi na svetu staršev o tem razpravljali in morda podali kakšno pobudo 
na Občino glede izboljšanja začasne ali dolgotrajne prometne varnosti.  
Predlagana pot učenk in učencev namreč vodi od osnovne šole po pločniku, potem pa se 
pločnik konča in se pot nadaljuje ob stranski cesti mimo gostinskega objekta Kajzler do 
cerkve - sosednjega objekta, kjer se izvaja verouk.  
Če mora otrok priti do glasbene šole, pa nadaljuje pot ob gostilni Jug in gre po isti strani 
ceste vse do označenega prehoda pred samo glasbeno šolo. Na tej poti (že od gostilne 
Kajzler) pa ni niti označenega prostora za pešce na cesti niti pločnikov, ali pa so ti dostikrat 
zaparkirani. Oznaka za območje z omejitvijo hitrosti pa se po izkušnjah staršev ne 
upošteva.  
Glasbena šola ima tudi prostore za izvajanje pouka nad Razvojno agencijo, do katere ne 
obstaja prometna ureditev oziroma prehod za pešce. 
 
Ravnatelj je v času do seje pridobil odgovor pristojne službe na občini, kjer so pojasnili, 
da je območje od Osnovne šole in skoraj do pokopališča v coni z omejeno hitrostjo 
30 km/h, na tem delu lahko povečajo število meritev nadzora hitrosti. Je pa tudi predviden 
pločnik skupaj z izgradnjo ločene kanalizacije, a terminsko še ni določeno, kdaj bo začetek 
del. 
V razpravi so člani sveta staršev pritrdili zapisani pobudi. Tu ne gre samo za otroke, ki 
obiskujejo glasbeno šolo ali verouk, ampak tudi za vse otroke, ki vsakodnevno hodijo peš 
v šolo in iz šole po tej poti. Povedali so, da je v času izgradnje podhoda in začasnega 
postajališča za avtobus prehod za pešce do Razvojne agencije obstajal, potem pa so ga 
odstranili. Najnevarnejši del je od gostišča Jug do glasbene šole, saj je tam cesta res ozka 
in je veliko prometa, poleg tega pa je še veliko parkiranih avtomobilov ob cesti. Zelo 
podpirajo, da se bo na tem delu dogradil pločnik, predlog pa je bil, da bi se do takrat 
postavil stacionarni radar (škatla), da bi se na mestu Razvoje agencije dodal prehod za 
pešce, in da bi se prehoda za pešce dvignila na hitrostne ovire … Seveda starši nismo 
strokovnjaki na tem področju, tako da bi na te pobude najbolje odgovorila Služba za 
preventivo v prometu. 
 
SKLEP 1: Svet staršev poda pisno pobudo oziroma prošnjo na Službo za preventivo  
 v prometu na Občini Šentjur glede izboljšanja prometne varnosti na 
 odseku od Osnovne šole Franja Malgaja do glasbene šole na Zgornjem 
                 trgu. 
 
4. 
Predstavnica 4. c-razreda je vprašala, zakaj morajo učenci delati domačo nalogo v 
podaljšanem bivanju, saj bi lahko čas v podaljšanem bivanju otroci preživeli aktivno, 
domače naloge pa delali doma.  
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Ravnatelj je pojasnil, da je podaljšano bivanje sestavljeno iz štirih vsebinskih enot in ena 
od teh je opravljanje domačih nalog (Zakon o osnovni šoli).2  
V razpravi so člani povedali, da otroci velikokrat pridejo pozno domov in potem bi morali 
delati še domače naloge, kar se jim ne zdi primerno, bolje je, da to opravijo v podaljšanem 
bivanju. 
 
Predstavnica je povedala, da so starši opozorili, da otroci ne dobijo za kosilo ali malico 
tistega, kar je navedeno na jedilniku. 
 
Ravnatelj je pridobil odgovor od vodje prehrane, ki je pojasnila, da se jedilnika vedno 
»držijo«. V tem mesecu je prišlo samo enkrat do zamenjave, zaradi okvare konvektomata 
namesto lazanje so otroci dobili testenine s prelivko. Vodja kuhinje vodjo prehrane vedno 
obvesti, če pride do spremembe in vzrok zanjo.  
Od članov sveta staršev ni bilo do zdaj opažanj glede zamenjave hrane na jedilnikih. 
 
5.  
Predstavnica 5. a-razreda je vprašala, kako postopati v primeru okuženega člana v družini 
s covidom-19, ali naj otroci ostanejo doma, ali naj pridejo v šolo z masko? 
 
Ravnatelj je pojasnil, da naj starši sami presodijo, ali se posvetujejo s pediatrom. 
Načeloma pa velja, da otrok, ki je zdrav, je prav, da je v šoli. V primeru znakov obolenja, 
kot so vročina, kašelj in drugi bolezenski znaki, pa naj otroci ostanejo doma.  
 
Predstavnica je podala tudi pripombo glede nepreglednosti novo zgrajenega podhoda, saj 
betonska ograja zakriva pregled na cesto, ko zavijemo z avtomobilom s šolskega 
dvorišča. Morda bi bila tam primernejša kovinska ograja. 
 
Starši so pohvalili tudi lepo urejene hodnike in nove omarice v starem delu šole. 
 
Predstavnica je podala pobudo, da bi se v jedilnici nastavil zvezek za vpisovanje mnenj 
glede hrane in vanj naj bi otroci vpisovali morebitna mnenja. Staršem je v teh časih težko, 
da se toliko hrane vsakodnevno zavrže. 
 
Ravnatelj je povedal, da bo pobudo obravnaval na skupnosti učencev, in če bodo tak 
način spremljanja pohval in pritožb sprejeli, bodo zvezek nastavili. Vsebino tega pa bo 
pregledovala in analizirala skupina za prehrano. 
 
Predstavnica je podala pobudo, da bi se na hodniku v starem delu šole namestila tabla, 
kjer bi učenci lahko ustvarjali.  
 
Ravnatelj je povedal, da imajo dokončno ureditev hodnikov še v načrtu. 
 
6. 
Predstavnik 6. a-razreda je v imenu staršev iz podružnične šole vprašal, kaj lahko šola 
naredi glede prometne varnosti otrok, ki hodijo do avtobusne postaje po cesti, kjer ni 
pločnikov in na kateri je veliko prometa z velikimi hitrostmi avtomobilov.  
 
Članica je pojasnila, da smo v preteklem letu že naslovili na občino to pobudo in od takrat 
naprej so namestili dodatne prometne znake šolska pot.  

 
2 21. člen, ZOsn, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448# 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448%23
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Ravnatelj je pridobil tudi odgovor odgovornih na občini, kjer so zapisali, da so namestili 
dodatne prometne znake, v pripravi pa je tudi izgradnja kolesarske steze od Šentjurja do 
Proseniškega.  
 
Starše v razredu je tudi zanimalo, ali je podhod pred šolo že v celoti zgrajen in tudi uradno 
odprt? Ob nedavnem deževju naj bi bil namreč poplavljen. 
 
Ravnatelj je pridobil odgovor iz Občine. Podhod je bil res delno poplavljen, saj črpalka ni 
delovala. Podhod bo v prihodnih tednih predan v upravljanje JKP Šentjur in bo pod stalnim 
nadzorom. V primeru poplav bo podhod preventivno zaprt. 
 
7. 
Predstavnica staršev je pohvalila delo razredničarke in njeno komunikacijo s starši in 
učenci.  
 
Podala je pobudo, da bi uredili na šoli dvigalo in dovoze za invalidne otroke, za primer, če 
se bo v prihodnje pojavil med učenci tak otrok. 
 
Ravnatelj je s strani MIZŠ prejel vprašalnik o ustrezni ureditvi za invalidne osebe. Na 
osnovi rezultatov vprašalnika bodo predvidoma ocenili stroške za izgradnjo oziroma 
pojasnitev te problematike. Trenutno je ta problematika rešena tako, da bi se otrokom, ki 
bi potrebovali dostop z invalidskim vozičkom, omogočilo šolanje na OŠ Hruševec, ki ima 
dostop za invalidske vozičke urejen.  
 
Starše je zanimalo glede dodatnega jutranjega avtobusa iz smeri Proseniško-Šentjur. 
Otroke zgodaj pripelje v šolo, lahko pa se zgodi, da otroci prvi avtobus zamudijo. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da občina dodatnega avtobusa ne bo omogočila in da je o tem že 
bilo govora na svetu staršev. So pa iz občine sporočili, da je novo avtobusno postajališče 
na relaciji Dole–Ponikva–Loče pri stanovanjski hiši Primož 1.b. Za vozače je organizirano 
jutranje varstvo. Ravnatelj je prosil, da otroci, ki niso vozači, v šolo prihajajo 15 minut pred 
začetkom pouka, saj zanje jutranje varstvo ni predvideno, poleg tega pa motijo dejavnosti, 
ki že potekajo na šoli. Starši naj v primeru, da avtobus ne stoji na postajališču ali pa da 
pride prehitro na postajališče in ne počaka do ure odhoda, pokličejo na šolo takoj, da se 
problematika sporoči na Nomago. Šola je že zaradi pripomb prosila za kontrolorja, ki pa 
pri preverjanju na dan kontrole ni opazil napak. 
 
Predstavnica je podala pobudo, da bi se prenos vročega čaja, mleka za malico po 
stopnicah kako drugače uredil, saj je nevarno za otroke, da se kdo polije. 
 
Ravnatelj je povedal, da bo šola po novem letu preverila ponudbo in morebiti kupila 
posode za prenašanje, ki se jih da zapreti. 
 
8. 
Predstavnica 8. b-razreda je prenesla pobudo staršev, da bi bili učenci, ki gredo na 
tekmovanja, opravičeni do spraševanja na dan tekmovanja oziroma naslednji dan.  
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Ravnatelj je pojasnil, da že imajo dogovor, ko mentorji predlagajo učiteljskemu zboru, da 
se tekmovalce opraviči, lahko je opravičilo za dan ali za več dni. Navadno se to ureja pri 
udeležbi na tekmovanjih višje ravni.  
 
Druga pobuda je bila, da kadar učenci pišejo pisno ocenjevanje, da učitelji ne bi zamujali 
k uri, saj se pisna naloga piše 45 minut. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da zamujanje ni primerno in je neodgovorno, pri pisanju testa pa tudi 
nedopustno. 
 
Predstavnica je prenesla pohvalo staršev razreda učiteljici biologije, saj so učenci zelo 
navdušeni z njenim načinom podajanja snovi. S svojo razlago zna vzbuditi zanimanje, 
pozornost, zelo všeč jim je, da znanje veliko utrjujejo že med poukom.  
 
Starši v tem razredu so podali tudi pripombe na učenje učiteljice. Pri tem jih moti 
nesorazmernost med tem, kaj učiteljica predava učencem in kaj potem od njih zahteva. 
Moteče je tudi to, da naj bi se ocenjevala samo snov in ne tudi glasbeno ustvarjanje, kar 
se pa v učnih načrtih za ta predmet predvideva. Morda tudi ni prav, da se pri tem predmetu 
z oceno nagrajuje tiste učence, ki obiskujejo pevski zbor.  
Splošno mnenje je tudi, da so bili v preteklosti predmeti, kot so glasbena umetnost, šport, 
tehnika in tehnologija in likovna umetnost ocenjeni z ocenami zelo uspešno, uspešno in 
manj uspešno in te ocene niso vplivale toliko na pogoje za vpis v želene srednje šole. 
Zdaj pa se s temi ocenami, če so slabše, morda učenci ne bodo mogli vpisati na želene 
srednje šole. Staršem se zdi, da bi s temi ocenami, četudi so številčne, lahko na nek način 
učencem pomagali z manjšo zahtevnostjo in višjimi ocenami.  
 
V razpravi so člani povedali, da velikokrat skupaj z učenci niso našli odgovorov na 
vprašanja pri Glasbeni umetnosti.  
 
Ravnatelj je povedal, da je vprašanje, zakaj so spremenili opisno ocenjevanje iz uspešno 
in zelo uspešno v številčno ocenjevanje, vprašanje za ministrstvo, tudi ne ve, ali je bila do 
zdaj narejena kakšna analiza o koristnosti tega ocenjevanja. Pojasnil je, da je v preteklosti 
že naredil primerjavo med ocenami in da so nižje ocene še vedno pri matematiki, tujih 
jezikih in slovenščini. Seveda pa niso pri predmetih glasbene umetnosti, športa, likovne 
umetnosti same petice, vendar pa velikih odstopanj od ostalih ocen ni opazil.  
Glede problematike dela posameznih učiteljev je starše usmeril, naj se najprej obrnejo na 
dotičnega učitelja, in če se problematika ne reši, tudi nanj. Pri določanju meril ocenjevanja 
je poudaril usklajevanje po posameznih aktivih in avtonomijo učitelja, na kakšen način bo 
pri poučevanju dosegal cilje iz učnega načrta.     
 
9. 
Predstavnik 8. c-razreda je opozoril, da se termin za pevske vaje prekriva z dodatnim in 
dopolnilnim poukom. 
 
Ravnatelj je povedal, da je največja težava uskladitev urnikov. Eden od ciljev je, da učenci 
s poukom zaključijo najkasneje s 7. uro, kar je z vidika preobsežnega predmetnika skoraj 
nemogoče. Prekrivanja bodo uredili z dodatnimi prilagoditvami urnika.  
 
Predstavnik je opozoril na parkiranje pred šolo. Osnovna šola ima pred zgradbo 15 
parkirnih mest, ki pa so zasedena s strani zaposlenih. Prav tako delavci šole parkirajo na 
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neoznačenih delih za parkiranje, kar je lahko tudi nevarno. Ali bi lahko delavci šole pustili 
prostih nekaj parkirnih mest za starše ali goste šole?  
 
Ravnatelj je povedal, da je zaposlene opozoril na kulturo parkiranja. Podoba šole se gradi 
že zunaj. Zaveda se, da je nevarno, če mlajši učenci nimajo pregleda nad cesto zaradi 
napačno parkiranih avtomobilov. Pojasnil je, da je zaradi izgradnje krožišča in podhoda 
pred šolo na voljo manj parkirnih mest, da pa jih je dovolj v njeni ožji okolici, npr. pri igrišču 
za mali nogomet ali za IKC. 
 
10. 
Predstavnica 9. c-razreda je opozorila na težavo s kajenjem elektronskih cigaret v šolskih 
toaletnih prostorih. Ali lahko v šoli to nadzorujejo? 
 
Ravnatelj je pojasnil, da ne gre za pogost pojav, a so ga že zaznali. Nadzor v toaletnih 
prostorih je delno omejen, saj z njim posegamo v intimo otrok. Dežurni učitelji lahko 
odprejo vhodna vrata toaletnih prostorov, ne morejo pa dosledno nadzorovati dogajanja 
v teh prostorih.  
Na šoli bodo učence opozarjali o škodljivosti kajenja, a je poudaril, da je vzgoja otrok 
temeljna naloga staršev.   
 
K točki 8 
 
Naslednja (druga) redna seja Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023 bo v drugi polovici 
februarja 2023. 
 
 
Seja se je končala ob 19.55. 
 
 
Šentjur, 27. september 2022 
 
 
 
Zapisnikarica:     Predsednik Sveta staršev  
Marija Pišek      Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur: 
       mag. Jože Turnšek  
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Poročilo predstavnikov  staršev v Svetu zavoda OŠ Franja Malgaja 

1. Od ČETRTKA, 25.08.2022 do SREDE, 31. 08. 2022 smo imeli 4. korespondenčno sejo Sveta Zavoda

OŠ Franja Malgaja, na kateri smo sprejeli CENIK ŠOLSKE PREHRANE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 od

01.09.2022 dalje.

* Cena šolske malice je določena s sklepom ministrice, ki v šolskem letu 2021/2022 znaša 0,90 EUR

za osnovne šole - obvestilo MIZŠ št. 603-1/2021/49 z dne 10.06.2021. 

Za šolsko leto 2022/2023 nova višina cene šolske malice še ni določena, torej se upošteva cena iz 

predhodno navedenega obvestila MIZŠ z dne 10.06.2021. 

Predstavniki Sveta staršev 

Teja Vrečko Luknar 

Janez Kodele 

Katja Smole 

Šentjur, 26.9.2022 
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OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR

ULICA SKLADATELJEV IPAVCEV 2

3230 ŠENTJUR

FINANČNO POROČILO STANJA SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA NA DAN 

31.08.2022

ZAČETNO STANJE SREDSTEV NA DAN 1.01.2022 4.802,30  

PRILIVI SREDSTEV

Donacija starši  

Odpadni papir 452,81  

Donacija zaposleni 

Donacije pravne osebe 500,00  

Donacija starši - Stojnica darovanih knjig Drobtinice

Skupaj: 952,81  

PORABA SREDSTEV

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI OPPNIS IKEA - SKLEP 1021 166,39  

DOPLAČILO ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 42,00  

BUS PREVOZ FIESA PEVSKI TABOR MAR2022 1.180,00  

DOPLAČILO DELOVNI ZVEZKI 78,00  

DOPLAČILO IZBIRNI PREDMET NEM EKSKURZIJA 50,00  

NAGR. ESKS. NADARJENI TEHNOPARK CELJE JUN2022 88,00  

BUS ND OPPNIS LJUBLJANA ZOO 275,00  

NAGR EKSK. BZ 5.B TEHNOPARK CELJE 062022 220,00  

VLAK NAGR.EKSK. BZ 5.B ŠENTJUR-CELJE 44,00  

NAGR. EKSK. BZ 1-3.C OBISK TROPSKE HIŠE 225,48  

BUS NAGR.EKSK. BZ BLAGOVNA REDNA LINIJA CELJE 63,00  

NAGR. EKSK. BZ 1.A IN 2.B OBISK TROPSKE HIŠE 305,37  

VLAK NAGR.EKSK. BZ 1.A IN 2.B ŠENTJUR-CELJE 104,00  

NAGR.EKSK. BZ 4.AB OGLED AKVARIJA MARIBOR 131,20  

VLAK NAGR.EKSK. BZ 4.AB ŠENTJUR-MARIBOR 234,00  

Skupaj: 3.206,44  

KONČNO STANJE SREDSTEV NA DAN 31.08.2022 2.548,67            

Računovodja:

Nataša ŠTANCER

Šentjur,

20.09.2022

OŠ FM ŠOLSKI SKLAD STANJE SREDSTEV / STANJE 31.08.2022  / DATUM IZPISA: 20.09.2022
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