
 
 

 
1 

 

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

 
 
Zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 
2017/2018, ki je potekala v torek, 5. junija 2018, ob 17. uri v zbornici šole. 
 
Prisotni člani sveta staršev: Irena Tuhtar, Janez Kodele, Katarina Scholtemeijer, 
                                                Polona Lukanc, Jože Turnšek, Nina Lilek, Barbara 
                                                Lesjak Gradič (nam.), Edith Paliska (nam.), Katja Smole, 
                                                Tanja Bračun, Metka Stegu Stepišnik, Teja Vrečko Luknar, 
                                                Saška Horvat, Alenka Marguč, Katja Kovče, Barbara 
                                                Gazvoda Jezovšek, Majda Bender, Dragica Ipšek. 
 
Odsotni: Tanja Rijavec (opr.), Miha Kundih (opr.), Klavdija Cehner (opr.), Barbara 
                Rozman (opr.), Andrej Zidar (opr.), Robert Zavrnik, Natalija Brečko, Lidija  
                Tekauc (opr.), Andreja Tisel (opr.), Gabrijela Žlof Leskovšek (opr.). 
 
Ostali prisotni: Marjan Gradišnik, ravnatelj šole; mag. Jure Radišek, pomočnik  
                          ravnatelja; Mojca Tomažin, 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 in predlagal dnevni red. Svet staršev je predlog 
potrdil in začel z obravnavo naslednjega 
 
dnevnega reda: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja  
    Šentjur v šolskem letu 2017/2018 z dne 30. januarja 2018. 
2. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2017/2018. 
3. Načrtovanje vzgojno – izobraževalnega dela za šolsko leto 2018/2019. 
4. Šolski sklad (poročilo predsednice Upravnega odbora šolskega sklada, imenovanje    
    Upravnega odbora šolskega sklada za novo štiriletno mandatno obdobje). 
5. Delovni zvezki in učna gradiva (dajanje soglasja). 
6. Poročila (predstavnic staršev v Svetu zavoda, predstavnika Sveta staršev v  
    ASSOŠCR). 
6. Obravnava prispelih pisnih pobud, vprašanj in pohval staršev iz posameznih  
    razredov. 
7. Razno. 
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K točki 1 
 
Svet staršev je obravnaval zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja  
Šentjur z dne 30. januarja 2018. 
 
Predsednik Sveta staršev je ravnatelja vprašal glede dodatnih pojasnil inšpekcijskih 
organov za nihalna vrata ob vhodu v šolo. Ravnatelj je pojasnil, da se v skladu z 
zakonodajo morajo vrata odpirati proti izhodu iz šole. Rešitev bi bila vgrajena električna, 
drsna vrata. Za izvedbo bi potrebovali pribl. 3.000,00 EUR.  
 
SKLEP: Svet staršev je sprejel in potrdil zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne  
              šole Franja Malgaja Šentjur z dne 30. januarja 2018. 
 
K točki 2 
 
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 bilo. 
 

- Poleg rednega dela se na šoli izvajajo tudi projekti: SALLY RIDE EARTHKAM, 
EU4Me, INOVATIVNA PEDAGOGIKA V LUČI KOMPETENC 21. STOLETJA, 
KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI, SIO-2020, BEREMO-USTVARJAMO- 
POMAGAMO, VARNO NA KOLESU, POLICIST LEON SVETUJE. Projekti 
pomenijo dodatno delo učiteljev in učencev, vendar 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). 
 

- Člani mladinskega pevskega zbora so se v času od 23. do 24. marca 2018, 
udeležili intenzivnih pevskih vaj v CŠOD Štrk, Ptuj. 
 

- Poletno šolo v naravi za učence 5. razredov bomo izvedli od 15. do 21. junija 2018 
v Novigradu na Hrvaškem. Priprave so v polnem teku. 
 

- Šola je bila 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 Ksenije Steblovnik Rak, Alenke Žolgar in Laure Senger 
Jakončič so pripravili predstavo »EMA PIPIFILIPI«. S predstavo so navdušili 
domače občinstvo in bili na Območnem srečanju gledaliških skupin izbrani za 
sodelovanje na Regijskem srečanju otroških gledaliških skupin 17. 4. 2018 v 
Domu kulture Slovenske Konjice. Predstava je navdušila gledalce in selektorje 
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ter se uvrstila na Državno srečanje otroških gledaliških skupin v Novem mestu, 
kjer so učenci prejeli zlato priznanje. 
Člani gledališke skupine Teater (nade)budnih pod vodstvom mentorice Bojane 
Potočnik so se predstavili s komedijo »KAKO DOBITI VLOGO HRASTA?«. Tudi 
ta predstava se je uvrstila na Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin 18. 4. 
2018 v Radečah. V Ipavčevem kulturnem centru Šentjur je 4. 6. 2018 navdušila 
gledalce občinske prireditve »Zlati bralci« katere se je udeležil tudi Boštjan Gorenc 
– Pižama, ki je bil nad delom mladih igralcev in igralk ter mentorice/scenaristke 
Bojane Potočnik zelo navdušen in jim čestital. 
 
Učenci Podružnične osnovne šole Blagovna so pripravili novoletno srečanje s 
starši »NOVOLETNI KOKTAJL«. V mesecu marcu so izvedli tradicionalno 
prireditev »ŠOPEK ZA MAMICO«, na kateri je bila predstavljena odrska uprizoritev 
BLAGOVNA MAGNIFIQUE, ki jo je pripravila dramska skupina POŠ Blagovna pod 
vodstvom mentorice Edith Paliska. S predstavo BLAGOVNA MAGNIFIQUE so se 
učenci predstavili tudi na Območnem srečanju gledaliških skupin in navdušili 
gledalce v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur. 
 

- V sklopu dela z nadarjenimi učenci so učenci pod mentorstvom prof. Jožice Novak 
izdelali raziskovalno nalogo z naslovom 100 let konca prve svetovne vojne: 
Spomini iz Šentjurja in dosegli srebrno državno priznanje. 
 

- Na šoli uspešno deluje pevska, plesna in instrumentalna dejavnost (OPZ, MPZ, 
TERCA, ORFF, ŠPF). 
 

- Na šoli so potekala številna tekmovanja iz različnih predmetov. Učenci so bili zelo 
uspešni. 
 

- 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 
glasbene umetnosti. Učenci 6. razredov OPPNIS so preverjali znanje iz 
slovenščine in matematike. 
 

- Učenci so dosegli vidne rezultate tudi na športnem področju. 
 
SKLEP: Svet staršev je sprejel in potrdil poročanje ravnatelja o organizaciji in delu  
              v tekočem šolskem letu. 
 
K točki 3 
 
Ravnatelj šole je predstavil načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 
2018/2019. Do sprememb lahko pride, če bo ministrstvo posredovalo drugačna navodila. 
 

- 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  
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šolskem letu 2018/2019. Pri teh predmetih bo pouk v 8. in 9. razredu organiziran z 
razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.  
 
SKLEP 1: Svet staršev daje pozitivno mnenje na predlagane oblike  
                 diferenciacije. 
 

- Svet staršev je bil seznanjen z obveznimi izbirnimi predmeti, med katerimi lahko 
učenci izbirajo v šolskem letu 2018/2019. 
 

- V šolskem letu 2018/2019 se bo v skladu z ZOsn pouk neobveznih izbirnih 
predmetov izvajal od 4. do 9. 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 upošteva 
strokovne, socialne in varnostne vidike. 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  
potrebno poiskati možnosti sofinanciranja. 
 
Svet staršev je soglašal s predlogom, da se v šolskem letu 2018/2019 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. 
 

- Svet staršev je bil seznanjen s planom organizacije jutranjega varstva, 
podaljšanega bivanja in varstva vozačev za šolsko leto 2018/2019. 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. 
 
Jutranje varstvo vozačev za učence od 2. do 5. razreda bo financirano s strani 
ustanovitelja Občine Šentjur in bo organizirano od 6.30 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. 
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SKLEP 2: Svet staršev daje soglasje k predlogu nadstandardnih storitev, ki 
                 se bodo izvajale v šolskem letu 2018/2019. 
 
SKLEP 3: Svet staršev daje pozitivno mnenje na načrt organizacije  
                 jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in varstva vozačev v  
                 šolskem letu 2018/2019. Starši izpolnijo in podpišejo prijavnice. 

 
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 ter bo pozitivno vplivala na delo v šoli. 
 
 
K točki 4 
 

1. Predsednica Upravnega odbora šolskega sklada, Teja Vrečko Luknar, je 
poročala o aktivnostih Upravnega odbora šolskega sklada. Predstavila je 
Finančno poročilo. V šolski sklad je bilo s strani staršev po položnicah donirano 
1.248,00 €. Odhodki iz zadnjega obdobja so znašali 1.105,35 €. Trenutno je v 
skladu 4.870,86 €. 

 
           SKLEP 1: Svet staršev je sprejel poročilo Upravnega odbora šolskega  
                            sklada na dan 5. 6. 2018. 
 
           Predsednik Sveta staršev se je zahvalil celotnemu Upravnemu odboru šolskega 
           sklada za opravljeno delo v preteklem mandatnem obdobju. Posebno zahvalo je 
           namenil predsednici. 
 

2. Predsednik Sveta staršev je pojasnil, da je Svet staršev v skladu s 135. členom  
ZOFVI-ja in 26. členom Poslovnika Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja 
Šentjur dolžan imenovati Upravni odbor šolskega sklada. Z novim Poslovnikom 
Sveta staršev se je sestava šolskega sklada spremenila in se imenuje nov Upravni 
odbor. 

 
Namen Šolskega sklada je zagotavljanje enakih možnosti za učence pri 
nadstandardnih storitvah, ki jih ne financirata MIZŠ in Občina Šentjur. Denar je 
namenjen socialno ogroženim učencem. Nad načrtovanjem in porabo bdijo starši, 
ki sestavljajo večino Upravnega odbora sklada. Načrt porabe sredstev opredeli 
Upravni odbor. Iz preteklih poročil je razvidno, da so sredstva za socialo (nakup 
delovnih zvezkov in učnih pripomočkov, subvencije obveznih in izbirnih šolskih 
dejavnosti, šol v naravi in drugo glede na prošnje staršev) in za nadstandard 
(pomoč pri izvedbi interesnih dejavnosti, ki jih izvaja šola pred poukom, morebitni 
tujejezični asistenti, prijavnine na tekmovanja, nagrade za učence, sofinanciranje 
intenzivnih pevskih vaj, morebitnih priprav v športu, nakupi nadstandardne opreme, 
ki jih ne financira MIZŠ ali občina) porazdeljena v razmerju 50 % proti 50 %. 
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Predsednik je prisotne vprašal, kako bodo volili predstavnike staršev v Upravni 
odbor šolskega sklada. Volitve so lahko javne ali tajne. Prisotni člani so izbrali 
izvedbo javnih volitev. Prisotnih je bilo 16 od 25 članov. 

 
           SKLEP 2: Svet staršev se je odločil za javne volitve članov šolskega sklada. 
 

Predstavniki razredov so bili pozvani, da so predlagali kandidate. V Upravni odbor 
šolskega sklada so bili imenovani trije predstavniki iz liste na predlog Sveta šole, 
trije predstavniki iz liste Sveta staršev in en predstavnik staršev, ki so ga predlagali 
starši POŠ Blagovna. 

 
           SKLEP 3: Svet staršev je potrdil listo kandidatov za imenovanje v Upravni  
                            odbor šolskega sklada. Kandidati so podali ustno soglasje h  
                            kandidaturi. 
 
           Sledilo je glasovanje in imenovanje novega Upravnega odbora šolskega sklada. 
 
          SKLEP 4: Svet staršev je izvolil Upravni odbor šolskega sklada za naslednje  
                           štiriletno mandatno obdobje v sestavi: 

                           - Darja Steblovnik (predlagatelj Svet zavoda) 
                                      - Dušica Bele (predlagatelj Svet zavoda) 

                           - Marija Pezdevšek (predlagatelj Svet zavoda) 
                           - Janez Kodele (predstavnik staršev OŠ Franja Malgaja)        
                           - Tanja Bračun (predstavnica staršev OŠ Franja Malgaja) 

                                      - Alenka Marguč (predstavnica staršev OŠ Franja Malgaja) 
                                      - Polona Lukanc (predstavnica staršev POŠ Blagovna). 
 

Dogovorjeno je bilo, da bo sklicatelj 1. seje Upravnega odbora šolskega sklada 
dosedanja predsednica Teja Vrečko Luknar. Na prvi seji bo Upravni odbor v skladu 
s Pravili šolskega sklada izvolil tudi predsednika Upravnega odbora šolskega 
sklada za naslednje mandatno obdobje. 

 
Predsednik Sveta staršev je novemu Upravnemu odboru šolskega sklada zaželel 
uspešno delo. 

 
K točki 5 
 
Predsednik Sveta staršev je prisotne seznanil s Pravilnikom o upravljanju učbeniških 
skladov. Ravnatelji morajo pridobiti soglasje Sveta staršev k izboru delovnih zvezkov in 
učnih gradiv. Za možnost vzpostavitve argumentiranega dialoga so člani dobili v gradivu 
za sejo analize delovnih zvezkov in učnih gradiv, ki jih je pripravil ASSOŠCR in ZASSS 
za preteklo šolsko leto. Vse analize preteklih let so javno dostopne na spletnih straneh 
Aktiva in ZASSS. Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur je z zbranimi podatki nekje v 
slovenskem povprečju. Ravnatelj je Svetu staršev predstavil izbor delovnih zvezkov za 
šolsko leto 2018/2019, ki so ga pripravili strokovni aktivi. Na strokovnost starši nimajo 
vpliva, lahko pa so skozi vse leto pozorni, če učenci delovne zvezke uporabljajo in 



 
 

 
7 

 

izpolnjujejo. Določena je bila mejna vrednost, za katero starši menijo, da je bil delovni 
zvezek, glede na uporabo, vreden nakupa. Delovni zvezki naj bi bili rešeni najmanj 75 
%.  
 
Svet staršev je že na 2. seji 31. januarja 2018 prejel sklep, da bo šola, kot pretekla 
šolska leta tudi za šolsko leto 2018/2019 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: Svet staršev je potrdil skupno nakupno ceno delovnih zvezkov in učnih  
              gradiv za posamezne razrede za šolsko leto 2018/2019. Skladno z  
              okrožnico, ki jo je izdalo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 10. 
              maja 2017, vsa učbeniška gradiva za prvi razred financira Ministrstvo za  
              izobraževanje, znanost in šport. 
 
K točki 6 
 
Predstavnica staršev v Svetu zavoda, Katja Smole, je podala poročilo s 5. seje Sveta 
zavoda, ki je bila 22. februarja 2018. Poleg obravnave Zapisnika 4. seje Sveta zavoda, 
predstavitve programa KA2 v sklopu projekta ERASMUS+, obravnave in potrditve 
Poslovnega poročila in finančnega poročila za leto 2017, obravnave in potrditve 
Finančnega načrta za leto 2018 ter Vsebinskega in kadrovskega načrta za leto 2018 ter 
ocenjevanja in ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017, je Svet zavoda 
obravnaval predlog Poslovnika Sveta staršev in sprejel 
34. SKLEP: 

Svet zavoda daje soglasje k Poslovniku Sveta staršev Osnovne šole Franja Šentjur s 
predlogom dopolnitve 1. in 18. člena, ki se glasita: 
 
1. člen 
(namen Poslovnika) 
Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur (v nadaljevanju: 
Poslovnik) ureja delovanje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur (v 
nadaljevanju: Sveta staršev), in sicer njegove pristojnosti in naloge, sestavo in 
organiziranost, način dela, imenovanje Upravnega odbora šolskega sklada in 
spremljanje dela šolskega sklada, volitve in mandat predstavnikov staršev v Svetu 
zavoda ter sodelovanje staršev v delovnih telesih šole in v starševskih organizacijah. 
O vprašanjih v zvezi z delom in odločanjem Sveta Staršev, ki niso urejena s 
Poslovnikom, odloči Svet staršev na seji s posebnim sklepom in s soglasjem Sveta 
zavoda. 

      
     18. člen 
      (vodenje seje, sklepčnost) 
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Sejo vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika. V 
primeru odsotnosti obeh vodi sejo predstavnik, ki ga z javnim glasovanjem izbere Svet 
staršev. 
Prvo sejo v šolskem letu vodi, do izvolitve predsednika, ravnatelj. Na začetku prve 
seje v šolskem letu ravnatelj ugotovi sestavo Sveta staršev za tekoče šolsko leto, 
takoj zatem pa steče postopek volitev predsednika. Predsednik po izvolitvi prevzame 
vodenje seje in predstavnike seznani s Poslovnikom in drugimi ključnimi predpisi na 
področju vzgoje in izobraževanja ter s splošnimi akti šole, ki urejajo področje interesov 
staršev. 
Predsedujoči pred začetkom seje preveri sklepčnost. Svet staršev je sklepčen, če je 
ob predvidenem začetku na seji navzoča večina predstavnikov. 
Če ob predvidenem začetku Svet staršev ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, 
nakar je za sklepčnost dovolj ena tretjina predstavnikov. V primeru nesklepčnosti 
predsedujoči preloži sejo in določi datum nadaljevanja seje. Če je o posamezni točki 
dnevnega reda nujno potrebno sprejeti odločitev, lahko predsedujoči odloči, da 
prisotni predstavniki kljub nesklepčnosti razpravljajo o nujni točki dnevnega reda, 
odločanje pa se izvede naknadno po pravilih, ki veljajo za dopisno sejo. 

 
35. SKLEP: 

V skladu s 26. členom Poslovnika Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur 
je Svet zavoda v Upravni odbor šolskega sklada predlagal tri člane, in sicer: 
- Darjo Steblovnik, svetovalno delavko 
- Marijo Pezdevšek, učiteljico razrednega pouka 
- Dušico Bele, učiteljico razrednega pouka na POŠ Blagovna 

 
SKLEP 1: Svet staršev je bil seznanjen z delom Sveta zavoda Osnovne šole Franja  
                 Malgaja Šentjur. 
 
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). Aktiv se je sestal dvakrat. Kot Aktiv so z analizo stanja in zasedenosti 
osnovnih šol na celjskem sodelovali s starševsko pobudo za dograditev OŠ Hudinja. Na 
majski seji celjskega Mestnega sveta so svetniki potrdili možnosti za dograditev OŠ 
Hudinja in s tem zmanjšanje prostorske stiske celjskih osnovnih šol. V proračunu za 
naslednje leto naj bi se ta sredstva zagotovila, gradnja pa naj bi se začela spomladi leta 
2019.  
 
Član Aktiva se je udeležil tudi letne Skupščine ZASSS na OŠ Polica v Grosupljem. Prav 
tako je Aktiv sodeloval pri dopisu javnosti in političnim strankam, s katerim želimo starši 
opozoriti na težave, ki so v šolstvu in jih ta vlada ter prejšnje še niso rešile. Dopis so člani 
dobili kot gradivo, je pa dostopen tudi na uradni strani ZASSS 
(http://www.zasss.si/documents/Predlogi%20ZASSS%20za%20prihodnji%20razvoj%20
slovenskega%20solstva.pdf). Starši tako opozarjajo na sedem bistvenih pomanjkljivosti 
in predlagajo izboljšave na področju: ureditve učnih načrtov, vzpostavitve sistema 
zagotavljanja kakovosti v osnovnih šolah, zagotovitve stabilne in celovite učbeniške 
politike, okrepitve vzgojne vloge šole, zagotovitve pravočasne obravnave in enotnih meril 

http://www.zasss.si/documents/Predlogi%20ZASSS%20za%20prihodnji%20razvoj%20slovenskega%20solstva.pdf
http://www.zasss.si/documents/Predlogi%20ZASSS%20za%20prihodnji%20razvoj%20slovenskega%20solstva.pdf
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za otroke s posebnimi potrebami, uravnoteženje upravljanja osnovnih šol (3 x 3) in 
okrepitve partnerske vloge staršev v šolskem sistemu. Na dopis so se pred volitvami 
odzvale mnoge politične stranke. Odzive bo predstavnik v Aktivu zbral in posredoval 
elektronsko vsem predstavnikom razredov v Svetu staršev. 
 
SKLEP 2: Svet staršev je bil seznanjen z delom Aktiva svetov staršev osnovnih  
                 šol celjske regije. 
 
K točki 7 
 

1. Predstavnik staršev je pohvalil delo učiteljic, še posebej razredničarke 2. b- 
razreda, Brede Pavlič, ki se z učenci trudi tako strokovno kot vzgojno. Otroci večji 
del aktivnega dneva preživijo v šoli in se tako velik del vzgoje prenese na učitelje, 
za kar so jim starši zelo hvaležni. Prav tako je pohvalil veliko truda in vloženega 
dela za pripravo razredne gledališke igre »Bobek in barčica«.  
 
Hkrati veljajo tudi vse pohvale in čestitke delovni skupini prve triade, ki je 
pripravila gledališko predstavo EMA PIPIFILIPI in članom gledališke skupine 
Teater (nade)budnih pod vodstvom mentorice Bojane Potočnik za komedijo 
»KAKO DOBITI VLOGO HRASTA?«. 

 
2. Starši so zadovoljni z urejenostjo šole. Pohvalili so novo tablo za spremljanje 

otrok, ki so v podaljšanem bivanju. Je pregledna in olajša staršem iskanje otrok.  
 

3. Predstavnica staršev 8. a-razreda je pohvalila delo razrednika Uroša Cingla za 
bdenje nad učenci, za vzgojo, ki jo predaja otrokom, redno komunikacijo s starši 
in pozitiven odnos v vseh pogledih. 
 
Starši so zelo veseli, da se ob vse večjih stroških, ki jih starši dajejo za 
»brezplačno šolstvo«, pri pouku Tehnike in tehnologije, ne uporabljajo delovni 
zvezki. Učitelj material in gradivo za izvajanje pouka priskrbi brez dodatnih 
stroškov za starše. Zasluge in pohvale veljajo celotnemu aktivu za poučevanje 
tehnike in tehnologije na šoli.  
 

4. Predstavnica staršev 7. b-razreda je povedala, da se z učbeniki strinjajo, saj so 
uporabni za učenje. 
 
Dala je pobudo za udejstvovanje pri mednarodni izmenjavi učencev.  
 
Všeč ji je podpiranje projektnega dela, kot je npr. gledališka dejavnost in Lego 
liga. 
 

5. Predstavnica staršev je povedala, da starši prosijo, da se v prihodnje preverjanja 
znanja pri angleščini ne izvajajo z diaprojekcijo. Preverjanja naj bodo v tiskani 
obliki. 
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Ravnatelj se bo pogovoril z učiteljicami. 
 

6. Starši še vedno dajejo pripombe na prehrano. Dogaja se, da učenci, ki prihajajo 
na kosilo po 6. učni uri, dobijo hladno kosilo ali pa kosila, ki je na jedilniku, 
zmanjka. 
 
Ravnatelj bo zadevo preveril in ukrepal v dobro učencev. 

 
Seja se je končala ob 19.20. 
 
Šentjur, 5. junija 2018 
 
 
Zapisnikarica:     Predsednik Sveta staršev  
Marija Pišek      Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur: 
       mag. Jože Turnšek 
 
        


	Zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 2017/2018, ki je potekala v torek, 5. junija 2018, ob 17. uri v zbornici šole.

