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Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 2017/2018, ki
je potekala v torek, 30. januarja 2018, ob 17. uri v zbornici šole.
Prisotni člani sveta staršev: Katja Smole, Tanja Rijavec, Dragica lpšek, Irena Tuhtar,
Katarina Scholtemeijer, Teja Vrečko Luknar, Barbara Rozman,
Natalija Brečko, Katja Kovče, Andreja Tisel, Klavdija Cehner, Alenka
Marguč, Miha Kundih, Tanja Bračun, Andrej Zidar, Polona Lukanc,
Robert Zavrnik, Barbara Gazvoda Jezovšek, Majda Bender, Jože
Turnšek.
Odsotni: Janez Kodele, Metka Stegu Stepišnik, Nina Lilek, Saška Horvat, Lidija Tekauc.
Ostali prisotni: Marjan Gradišnik, ravnatelj šole; mag. Jure Radišek, podravnatelj; Mojca Tomažin,
predstavnica staršev v Svetu zavoda; Gabrijela Žlof Leskovšek, predstavnica
staršev v Svetu zavoda; Marija Pišek, tajnica šole.
Predsednik Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, mag. Jože Turnšek, je pozdravil
prisotne, ugotovil sklepčnost, predlagal dnevni red in dodal 2. točko k predlogu dnevnega reda
seje. Svet staršev je predlog potrdil in začel z obravnavo naslednjega
dnevnega reda:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v
šolskem letu 2017/2018 z dne 27. septembra 2017

2. Predstavitev programa KA2 v sklopu projekta Erasmus+
3. Delno poročilo ravnatelja o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2017/2018
4. Seznanitev, uskladitev in sprejetje Poslovnika Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur
5. Poročila (predsednice Upravnega odbora šolskega sklada, predstavnikov staršev v Svetu zavoda,
predstavnika Sveta staršev v ASSOŠCR)
6. Obravnava prispelih pisnih pobud, vprašanj in pohval staršev iz posameznih razredov
7. Razno
K točki 1
Svet staršev je obravnaval zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur z dne
27. septembra 2017.
Predsednik Sveta staršev je pojasnil, da je glede problematike teže šolskih torbic vabljenim poslal
gradivo, na osnovi katerega se lahko na seji ali preko elektronske pošte odpre razprava.
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Na vprašanje, zakaj je testiranje plavanja potrebno za učence 6. razreda glede na to, da so bili v
Poletni šoli v naravi in se je plavanje preverilo, je ravnatelj odgovoril, da je v skladu z normativi
preverjanje obvezno.
Svet staršev je ugotovil, da so vsi sklepi iz zapisnika 1. seje realizirani.
SKLEP: Svet staršev je sprejel in potrdil zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja
Malgaja Šentjur z dne 27. septembra 2017.
K točki 2
Pomočnik ravnatelja, mag. Jure Radišek, je prisotnim predstavil program KA2, v sklopu projekta
Erasmus+. V prejšnjih letih je naša šola sodelovala v projektu, kjer je bila glavna tema astronomija.
Letos se želimo prijaviti na razpis za nov program. Glede na dobre rezultate iz prejšnjega projekta
se naša šola prijavlja kot nosilec programa. Vsebine programa bodo tokrat okoljevarstvene.
Raziskave tal in trajno onesposobljena tla, ki jih je treba obnoviti, je ena od tem programa. V projekt
bomo povabili še štiri šole iz drugih držav. Naša šola bo koordinatorka projekta. Učenci se bodo
izmenjevali, štirikrat bodo potovali v druge države. Eno izmenjavo bomo gostili mi. Sodelovanje v
projektu bo kot nagrada za učence, ki bodo aktivno delovali v projektu. Projekt financira Evropska
unija.
SKLEP: Svet staršev je seznanjen s programom KA2 v sklopu projekta Erasmus+ in daje pozitivno
mnenje k projektu in nadaljnjim aktivnostim.
K točki 3
1. Ravnatelj je poročal o organizaciji in delu v tekočem šolskem letu. Podlaga za delo je Letni
delovni načrt šole 2017/2018, predmetniki, urniki, letne priprave, tedenske in dnevne priprave.
− Večjih težav pri realizaciji programa ni.
− Poleg rednega dela se na šoli izvajajo tudi projekti: SALLY RIDE EARTHKAM, EU4Me,
INOVATIVNA PEDAGOGIKA V LUČI KOMPETENC 21. STOLETJA, KREPITEV KOMPETENC
PODJETNOSTI, BEREMO, USTVARJAMO, POMAGAMO, VARNO NA KOLESU, POLICIST LEON
SVETUJE in projekt SIO-2020. Projekti pomenijo dodatno delo učiteljev in učencev, a učenci
z njimi dobijo znanje in bogate izkušnje, ki jim bodo v življenju koristile.
Več o projektih je objavljeno na spletni strani šole.
− Od 14. do 19. januarja 2018 je bila uspešno realizirana Zimska šola v naravi 2017/2018
na Kopah (hotel Lukov dom).
− Šola je zelo aktivna in uspešna na področju kulturnega delovanja. Učenci predmetne
stopnje so pod vodstvom mentorice Simone Zorko pripravili novoletno gledališko
predstavo »NOČ, KO JE POSIJALO SONCE«. Učenci pod vodstvom mentoric Laure Senger
Jakončič, Ksenije Steblovnik Rak in Alenke Žolgar pripravljajo predstavo »EMA
PIPIFILIPI«. Člani gledališke skupine Teater (nade)budnih pod vodstvom mentorice
Bojane Potočnik pripravljajo komedijo »KAKO DOBITI VLOGO HRASTA?«. S slednjima
predstavama bo šola sodelovala v programu osrednje občinske prireditve ob slovenskem
kulturnem prazniku v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur.
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Učenci Podružnične osnovne šole Blagovna so pripravili novoletno srečanje s starši
»NOVOLETNI KOKTAJL«. V mesecu marcu bodo izvedli tradicionalno prireditev »ŠOPEK
ZA MAMICO«. Pod mentorstvom učiteljice Edith Paliska pripravljajo predstavo
BLAGOVNA MAGNIFIQUE, ki se bo poleg zgoraj naštetih predstav prav tako udeležila
tekmovanja »Igrajmo se gledališče« v organizaciji JSKD.
− Na šoli uspešno deluje pevska, plesna in instrumentalna dejavnost (OPZ, MPZ, TERCA,
ORFF, ŠPF).
− Na šoli potekajo številna tekmovanja iz različnih predmetov.
− Učenci dosegajo vidne rezultate tudi na športnem področju.
Ravnatelj je poudaril, da si želi čim boljšega sodelovanja s starši, učenci, učitelji in vsemi, ki so
vključeni v izvajanje delovnega načrta šole. Veseli se vsake pobude, ki bo prišla s strani staršev,
učencev in sodelavcev in bo pozitivno vplivala na delo v šoli.
SKLEP: Svet staršev je sprejel in potrdil poročanje ravnatelja o organizaciji in delu v tekočem
šolskem letu 2017/2018.
K točki 4
Predsednik Sveta staršev je prisotne seznanil s Poslovnikom Sveta staršev Osnovne šole Franja
Malgaja Šentjur.
Poslovnik je bil v razpravi že tri tedne pred sejo in je vsak član imel možnost dati pripombe.
Na seji so bila usklajena še naslednja odprta vprašanja:
− V šolskem letu bodo najmanj tri redne seje.
− Zaradi zagotavljanja dobre komunikacije med oddelkom in Svetom staršev so v primeru
predstavnikove odsotnosti izvoljeni namestniki predstavnika razreda še naprej lahko
del Sveta staršev. Namestniku pripadajo na seji enake pristojnosti kot predstavniku,
nima pa glasovne pravice ter ne more kandidirati in biti izvoljen za predsednika ali
namestnika predsednika Sveta staršev.
− Vabila za seje se bodo odslej pošiljala samo po e-pošti.
− Vprašanja, pohvale, mnenja in pobude staršev se bodo prav tako zbirali pred sejo na
elektronskem naslovu, saj se s tem daje možnost predsedniku Sveta staršev in
ravnatelju, da odgovore pridobita že do seje.
− Zapisniki bodo po predhodni uskladitvi med prisotnimi objavljeni na spletni strani šole,
terminsko je določeno v poslovniku.
− Svet staršev imenuje Upravni odbor šolskega sklada. Glede na to, da glavni del sredstev
v šolski sklad prispevajo starši, so se člani strinjali, da se sestava Upravnega odbora
šolskega sklada spremeni. Upravni odbor šolskega sklada ima sedem članov, od katerih
Svet staršev predlaga štiri, Svet zavoda pa preostale tri. Svet staršev zagotovi
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enakomerno zastopanost predlaganih članov Podružnične osnovne šole Blagovna.
Najmanj en član izmed štirih mora biti iz Podružnične osnovne šole. Mandatno obdobje
Upravnega odbora ostaja štiri leta. Volitve Upravnega odbora za naslednje mandatno
obdobje se bodo izvedle po pridobljenem soglasju k Poslovniku s strani Sveta zavoda
na naslednji seji Sveta staršev v mesecu juniju 2018.
− Mandatno obdobje predstavnika in namestnika predstavnika sveta staršev v Aktivu
svetov staršev osnovnih šol celjske regije (ASSOŠCR) ostaja 3 leta.
Poslovnik je bil sprejet na seji z večino glasov vseh predstavnikov. Predsednik bo Poslovnik poslal
na pridobivanje soglasja v Svet zavoda. Poslovnik bo začel veljati po prejetem soglasju s strani Sveta
zavoda.
SLEP 1: Svet staršev je sprejel Poslovnik Sveta staršev OŠ Franja Malgaja Šentjur. Za sprejetje je
glasovalo 20 od 25 članov, proti ali vzdržanih glasov ni bilo.
SKLEP 2: Svet Staršev daje Poslovnik v obravnavo Svetu zavoda in ga prosi za soglasje k
Poslovniku.

K točki 5

1. Predsednica Upravnega odbora šolskega sklada, Teja Vrečko Luknar, je poročala o aktivnostih
Upravnega odbora šolskega sklada. Šolski sklad je med drugim konec leta 2017 naslovil
podjetjem v Občini Šentjur prošnje za donacije skladu.
Iz Finančnega poročila šolskega sklada na dan 31. 12. 2017 je razvidno začetno stanje na dan
1. 1. 2017 in vsi prihodki in odhodki v letu 2017. Finančno poročilo za leto 2017 je objavljeno
na šolski spletni strani.
Šolski sklad je Svet staršev prosil za soglasje za plačilo materialnih stroškov za kostume za
gledališko predstavo »EMA PIPIFILIPI« v vrednosti 500,00 EUR. Gospa Urška Drofenik bo
oblačila kreirala in zašila brezplačno.
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel in potrdil poročilo Upravnega odbora šolskega sklada na dan
31. 12. 2017.
SKLEP 2: Svet staršev daje pozitivno mnenje za plačilo materialnih stroškov za kostume za
gledališko predstavo »EMA PIPIFILIPI« v vrednosti 500,00 EUR.

2. V času od septembrske seje se Svet zavoda ni sestal. Sestal se bo v mesecu februarju 2018. Na
tej seji se pričakuje obravnava Poslovnika Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur.
SKLEP 1: Svet staršev se je seznanil z delom Sveta zavoda Osnovne šole Franja Malgaja
Šentjur.
SKLEP 2: Predstavnice Sveta staršev v Svetu zavoda Gabrijela Žlof Leskovšek, Mojca Tomažin
in Katja Smole bodo predstavile in sodelovale pri dajanju soglasja k Poslovniku
Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur.
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3. Predstavnik Sveta staršev v Aktivu svetov staršev osnovnih šol celjske regije, Jože Turnšek,
je podal poročilo o dejavnostih v Aktivu in na Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS).
Koordinacija ZASSS je imela tri redne seje. Januarska je bila tudi v razširjeni sestavi z vsemi
štirimi delovnimi skupinami, ki delujejo letos v okviru ZASSS. Prav tako so predstavniki ZASSS
imeli tri sestanke na MIZŠ-ju. Decembrsko srečanje je bilo skupaj s predstavniki ravnateljev na
temo "Varno in spodbudno šolsko okolje".
Srečanja med ravnatelji, starši in MIZŠ naj bi odslej postala stalnica. Do 15. januarja pa smo
starši posredovali teme, ki naj bi se obravnavale (učna gradiva, učni načrti, ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti v vzgojno izobraževalnem procesu — merila, uvrstitev šolskih skladov
med prejemnike 0,5 % dohodnine, merila za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa, nacionalno
preverjanje znanja, dohodninska obravnava prejemkov iz naslova šolskega sklada, poučevanje
in učenje tujih jezikov, varne poti v šolo in šolski prevozi, domače naloge, jutranje varstvo in
popoldansko bivanje ter začetek pouka ob 7.30, šolska prehrana, usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ...). Seznam se bo še dopolnjeval z aktualnimi temami.
ZASSS je od lani tudi polnopravna članica Evropske starševske zveze EPA. Na mednarodni ravni
so se predstavniki koordinacije ZASSS novembra 2017 udeležili zasedanja generalne skupščine
EPA v Talinu in evropskega tedna poklicnih spretnosti v Bruslju.
Med prihajajočimi dogodki bo 7. aprila 2018 redna letna skupščina ZASSS v OŠ Brinje,
Grosuplje. Tema letošnjih delavnic, ki potekajo pred skupščino, bodo vezane na razdelitve
osnovnošolskega programa na obvezni, razširjeni in nadstandardni program. Vabljeni so vsi
starši ob predhodni prijavi preko predstavnikov v Aktivih.
SKLEP: Svet staršev se je seznanil z delom Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije.
K točki 6

1. Na vprašanje staršev, zakaj se ob zaključku leta v mesecu decembru organizira zaključek v
obliki plesne dejavnosti z gostujočimi učitelji, so po razpravi prisotni soglašali, da ostane
prireditev s plesno dejavnostjo z gostujočimi učitelji, saj gre za kakovostno prireditev, na kateri
otroci veliko pridobijo in jim ostane v trajnem spominu.

2. Na vprašanje, ali bi se lahko nihalna vrata pri glavnem vhodu odpirala na notranjo stran, je
ravnatelj šole odgovoril, da bo zadevo preveril pri pristojni inšpekcijski službi. V nasprotnem
primeru se bo iskala ustrezna rešitev.

3. Predstavnik staršev je pohvalil delo učiteljic, še posebej razredničarko 2. b razreda, ki se z
učenci trudi tako vzgojno kot strokovno.
Veliko priznanje velja celotnemu timu prve triade, ki pripravlja gledališko predstavo »EMA
PIPIFILIPI«.
Tudi odnosi med starši in učitelji so vredni pohvale.

4. Na vprašanje glede nevarnosti ograje okoli šole je ravnatelj šole odgovoril:
Šola je v preteklosti že dala pobudo, da bi ograjo spremenili, vendar se prvotna ograja iz leta
1909 ne sme spreminjati. Pridobljena je ponudba za njeno generalno obnovitev. Konice na ograji
bodo ostale. Namen ograje namreč je, da ob zelo frekventni prometni cesti preprečuje plezanje
in prehajanje preko ceste mimo označenega prehoda za pešce.
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5. Starše je zanimalo, ali bodo pri garderobnih omaricah nameščene klopi.
Ravnatelj je povedal, da bodo klopi nabavljene. Potrebna so finančna sredstva, ki jih prispeva
ustanovitelj, Občina Šentjur. Obljubljena so v naslednjih dveh mesecih.

6. Na vprašanje, ali bi lahko predstave, ki jih obiskujejo v Ljubljani, obiskovali bližje ali kar v
Šentjurju, so bili prisotni enotnega mnenja, da je pohvalno, da so učitelji pripravljeni učence
peljati v kulturne ustanove v Ljubljano ali Maribor, saj sicer nekateri otroci te možnosti nimajo.
Opere, baleta, galerije, ... se na šolo žal ne da pripeljati. Izbirne vsebine so del obveznega
programa, ki ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne financira v celoti. Na to Zveza
aktivov svetov staršev Slovenije opozarja venomer. Učenci se morajo peljati v Ljubljano ali v
Maribor. Starši socialno ogroženih družin imajo možnost zaprositi za sofinanciranje iz Šolskega
sklada.

7. Glede vprašanja odjavljanje malice ob dnevih dejavnosti, športnih dnevih in ostalih dejavnostih
so bili prisotni enotnega mnenja, da naj šola v prihodnje zagotovi malico.
Šola naj bi bila tista, ki spodbuja zdravo prehrano, prav tako pa je dolžna vsak dan pouka, ne
glede na vrsto dejavnosti, zagotoviti šolsko prehrano. Starši moramo biti prav tako vzgojni v tem,
da otrokom na dneve dejavnosti ne dajemo sladkarij in sladkih pijač.

K točki 7
Šola je tudi letos pripravljena organizirati nakup delovnih zvezkov in drugih učnih pripomočkov za
šolsko leto 2018/2019. Učbeniki so del učbeniškega sklada in jih financira Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Starši bodo kupili le delovne zvezke. Sezname pripravijo strokovni
aktivi učiteljev in jih posredujejo ravnatelju. V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov
ravnatelj nato na junijski seji Sveta staršev pridobi soglasje za nakup. Člani sveta so soglašali, da se
plačilo organizira preko položnic in vsi učenci dobijo prvi teden v septembru delovne zvezke v šoli.
S tem je staršem prihranjeno iskanje delovnih zvezkov po knjigarnah.
SKLEP: Svet staršev je sprejel in potrdil pobudo, da šola kot pretekla šolska leta tudi za šolsko
leto 2018/2019 izvede akcijo nabave delovnih zvezkov in drugih pripomočkov, ki jih
učenci potrebujejo pri pouku. Delovni zvezki se plačajo s položnicami v dveh obrokih
(prvi obrok je akontacija, pri drugem pa se opravi poračun glede na ceno delovnih
zvezkov). Na podlagi prejetih obvestil se starši odločijo, ali bodo pristopili k akciji ali ne.
Seja se je končala ob 19.15.
Šentjur, 30. januar 2018
Zapisnikarica:
Marija Pišek

Predsednik Sveta staršev
Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur:
mag. Jože Turnšek

6

