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Zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 
2018/2019, ki je potekala v torek, 4. junija 2019, ob 17. uri v zbornici šole. 
 
Prisotni člani sveta staršev: Irena Tuhtar, Petra Gajšek, Olga Galuf, Jasmina Jančič,  
                                                Janez Kodele, Katarina Scholtemeijer, Polonca Lukanc,  
                                                Tanja Rijavec, Joţe Turnšek, Nina Lilek, Ţan Valenčak,  
                                                Barbara Rozman, Ksenija Aškerc, Metka Stegu Stepišnik,  
                                                Teja Vrečko Luknar, Saška Horvat, Alenka Marguč, Katja  
                                                Kovče, Majda Bender, Lidija Tekauc. 
 
Odsotni: Miha Kundih (opr.), Katja Smole (opr.), Katarina Čolović (opr.), Aleksandra  
                Ţeleznik (opr.), Natalija Brečko (opr.), Barbara Gazvoda Jezovšek (opr.),  
                Gabrijela Ţlof Leskovšek (opr.). 
 
Ostali prisotni: Marjan Gradišnik, ravnatelj šole; mag. Jure Radišek, pomočnik  
                          ravnatelja; Marija Pišek, tajnica šole; Jasna Močnik (nadomestna  
                             predstavnica v 6. b-razreda), Mojca Tomaţin, predstavnica Sveta  
                          staršev v Svetu zavoda. 
 
Predsednik Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, mag. Joţe Turnšek, je 
pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in predlagal dnevni red. Svet staršev je predlog 
potrdil in začel z obravnavo naslednjega 
 
dnevnega reda: 
1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v 

šolskem letu 2018/2019, 26. februarja 2019. 

2. Poročilo o izvedbi Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/2019. 

3. Načrtovanje vzgojno-izobraţevalnega dela za šolsko leto 2019/2020. 

4. Poročila (predstavnic Sveta staršev v Svetu zavoda, članov Upravnega odbora 

šolskega sklada, članov skupine za prehrano, predstavnika SSt v ASSOŠCR). 

5. Delovni zvezki in učna gradiva (dajanje soglasja). 

6. Nadstandardne storitve (dajanje soglasja). 

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

razredov. 

8. Razno. 

 

SKLEP 1: Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red. 
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K točki 1 
 
Člani Sveta staršev niso imeli pripomb na Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole 
Franja Malgaja Šentjur z dne 26. februarja 2019. Zapisnik je bil predhodno usklajen po 
elektronski pošti. Vsi sklepi so bili realizirani. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel in potrdil Zapisnik in realizacijo sklepov 2. seje 

Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur z dne 26. 2. 2019.  
 
 
K točki 2 
 
Ravnatelj, Marjan Gradišnik, je poročal o organizaciji in delu v tekočem šolskem letu. 
Podlaga za delo je Letni delovni načrt šole 2018/2019, predmetniki, urniki, letne, 
tedenske in dnevne priprave. 
 

- Večjih teţav pri realizaciji programa ni bilo. 
 

- Poleg rednega dela se na šoli izvajajo tudi projekti: SALLY RIDE EARTHKAM, 
ERASMUS+(KA1), ERASMUS +(KA2) 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, 
a učenci z njimi dobijo znanje in bogate izkušnje, ki jim bodo v ţivljenju koristile. 
Več o projektih je objavljeno na spletni strani šole. 
 

- Od 13. do 18. januarja 2019 je bila uspešno izvedena Zimska šola v naravi 
2018/2019 na Kopah (Lukov dom). 
 

- Poletna šola v naravi za učence 5. razredov bo izvedena od 16. do 23. junija 
2019 v Novigradu na Hrvaškem. Priprave so v polnem teku. 

 
- Šola je zelo aktivna in uspešna na področju kulturnega delovanja. Člani 

gledališke skupine Teater (nade)budnih, pod vodstvom mentorice Bojane 
Potočnik, so pripravili avtorski projekt po šansonskih besedilih Svetlane 
Makarovič »Praprotni cvet ali Kdo se boji čutečega človeka?« Predstavo smo si 
ogledali v IKC Šentjur, v torek, 19. marca 2019, ob 18. uri v okviru prireditve 
»MAVRIČNI SPLET BESED. S predstavo je Teater (nade)budnih sodeloval tudi 
na Območnem srečanju gledališčnih skupin osnovnih šol »IGRAJMO SE 
GLEDALIŠČE« v četrtek, 21. marca 2019, ob 10. uri, v IKC Šentjur in se uvrstil 
na regijsko srečanje gledaliških skupin 17. aprila 2019 v Radečah. V Radečah je 
bilo odločeno, da se predstava uvrsti na Drţavno srečanje otroških gledaliških 
skupin Slovenije, ki bo v sredo, 5. junija 2019 v Novem mestu. 

 
- Učenci Podruţnične osnovne šole Blagovna so pripravili novoletno srečanje s 

starši. V mesecu marcu so izvedli tradicionalno prireditev »ŠOPEK ZA 
MAMICO«. S predstavo »TRGAGATOR« se je dramska skupina POŠ Blagovna 
pod vodstvom mentorice Edith Costo predstavila na Območnem srečanju 
gledaliških skupin osnovnih šol Občine Šentjur »IGRAJMO SE GLEDALIŠČE«, v 
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torek, 26. marca 2019, ob 8. uri, v IKC Šentjur in se uvrstila na regijsko srečanje 
gledaliških skupin 17. aprila 2019 v Radečah. 
 

- V sklopu dela z nadarjenimi učenci so učenci pod mentorstvom prof. Joţice 
Novak izdelali raziskovalni nalogi z naslovoma, Razmišljamo o sanjah in Ali so 
učenci, ki obiskujejo prostočasne dejavnosti uspešnejši ter se uvrstili v prvi krog 
drţavnega tekmovanja. 
 

- 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. 
 

- 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 
fizike. Učenci 9. razredov OPPNIS so preverjali znanje iz slovenščine, 
matematike in druţboslovja. 

 
Ravnatelj se je zahvalil za dobro sodelovanje staršem, učencem, učiteljem in vsem, ki 
so vključeni v izvajanje delovnega načrta šole. 

 

SKLEP 1: Svet staršev je sprejel in potrdil poročanje ravnatelja o učnih in vzgojnih 
rezultatih in o realizaciji v tekočem šolskem letu. 
 
 
K točki 3 
 
Pomočnik ravnatelja, mag. Jure Radišek, ki bo s 15. julijem 2019 prevzel mesto 
ravnatelja, je predstavil Vzgojni načrt, ki je v pripravi in bo objavljen na spletni strani 
šole. 
 
V nadaljevanju je Svet staršev vse prisotne seznanil s pripravo Letnega delovnega 
načrta šole za šolsko leto 2019/2020. 
 
1. 
Učencem osmih in devetih razredov je omogočen pouk slovenščine, matematike in 
angleščine v manjših skupinah. Trije razredi so razdeljeni na štiri skupine, delo v 
manjših skupinah je kakovostnejše. Skupine so heterogene, učenci se v skupine ne 
delijo po ocenah. Skupine določijo strokovni aktivi in so pri vseh treh predmetih enake. 
Člani Sveta staršev so takšen način poučevanja soglasno podprli tudi za naslednje 
šolsko leto. 
 
SKLEP 1: Svet staršev daje pozitivno mnenje na predlagane oblike diferenciacije 
za šolsko leto 2019/2020. 
 
2. 
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V naslednjem šolskem letu se predvideva jutranje varstvo učencev za prve razrede od 
6.15 do 8.15. Nespremenjeno ostaja tudi organizirano varstvo vozačev za učence od 2. 
do 4. razreda od 7.15 do 8.15. Na podruţnični šoli bo jutranje varstvo od 6.00 do 8.00. 
Podaljšano bivanje bo organizirano od prvega do petega razreda na obeh šolah do 
16.00. 
 
SKLEP 2: Svet staršev daje pozitivno mnenje na načrt organizacije jutranjega 
varstva, podaljšanega bivanja in varstva vozačev v šolskem letu 2019/2020. Starši 
izpolnijo in podpišejo prijavnice. 
 
3. 
Šola je ponudila, da lahko tudi v naslednjem šolskem letu 2019/2020 kupi material za 
Likovno umetnost (LUM) in Tehniko in tehnologijo (TIT). To velja za razrede od 6. do 9. 
S tem se bo učencem zmanjšala teţa šolskih torbic, učenci bodo imeli enotne materiale 
za delo, cena materialov bo v večjih količinah cenejša, manj bo tudi odpadkov zaradi 
embalaţe. Člani sveta so pobudo soglasno podprli in so hvaleţni šoli, saj to pomeni 
dodatno obvezo za zaposlene na šoli (iskanje najugodnejšega dobavitelja, izdajanje 
poloţnic in spremljanje plačila poloţnic). 
 
SKLEP 3: Svet staršev daje soglasje za nakup materialov za višje razrede pri 
predmetu Likovne umetnosti (LUM) in Tehnike in tehnologije (TIT). Staršem se 
izdajo položnice v vrednosti 10,00 EUR za LUM in 4,00 EUR za TIT (6. razredi) in 
3,00 EUR za TIT (7. In 8. razredi) na učenca. 
 
 
K točki 4 
 
1. 
Predstavnica Sveta zavoda, Mojca Tomaţin, je podala poročilo z 9. in 10. seje Sveta 
zavoda Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur. 
 
Na 9. seji so člani Sveta zavoda po javni predstavitvi izbrali kandidata mag. Jureta 
Radiška za ravnatelja Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur in zaprosili ministra za 
izobraţevanje, znanost in šport za mnenje k predlogu za imenovanje. Na 10. seji so po 
prejemu pozitivnega mnenja k predlogu za imenovanje mag. Jureta Radiška za 
ravnatelja Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, izbranega kandidata mag. Jureta 
Radiška soglasno imenovali za ravnatelja šole za obdobje 2019–2024. Obravnavali in 
potrdili so Finančni načrt za leto 2019 ter Vsebinski in kadrovski načrt Osnovne šole 
Franja Malgaja Šentjur za leto 2019. Svet zavoda je obravnaval, sprejel in potrdil Pravila 
šolske prehrane in imenovano devetčlansko komisijo za prehrano, ki jo je imenoval 
ravnatelj šole, Marjan Gradišnik. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je bil seznanjen z delom Sveta zavoda Osnovne šole Franja 
Malgaja Šentjur. 
 
2. 
Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada Janez Kodele je predstavil trenutno 
finančno stanje šolskega sklada. Povedal je, da je bilo sodelovanje s šolo skozi šolsko 
leto zelo uspešno. Sproti so se usklajevali, za katere dejavnosti in projekte nameniti 
zbrana sredstva. Vsa finančna poročila so bila redno objavljena na spletni strani šole. 
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Med predlogi za podporo nadstandardnim storitvam sta bila obravnavana dva, in sicer: 
nakup enotnih majic pevskemu zboru in nakup koles za izvajanje varne voţnje v 
prometu. Za majice prisotni člani niso bili enotnega mnenja, saj te otroci prerastejo in 
lahko nekateri otroci ostanejo brez njih, prav tako je nekaterim všeč pisanost oblačil. 
Tudi kakovost majic je lahko ovira, če so iz debelejšega materiala, je otrokom v njih 
vroče. Predlogi so bili tudi za kakšne dodatke npr. rutice, ki bi jih otroci prejeli samo pred 
nastopi in bi jih potem vrnili. Namen zbora je, da otroci pojejo, za oblačila jim učiteljica 
da navodila, kako naj se na nastopih oblečejo. Za kolesa so prisotni člani bili enotnega 
mnenja, da se poda predlog Upravnemu odboru za nakup teh. Prometna varnost je za 
šolo prednostnega pomena in otroci, ki stanujejo dlje oziroma nimajo doma koles, bodo 
lahko opravili kolesarski izpit z izposojenim kolesom in se z njim preizkusili tudi v 
voţnjah pri učenju o prometni varnosti. 
 
SKLEP 2: Svet staršev je bil seznanjen z delom šolskega sklada Osnovne šole 
Franja Malgaja Šentjur. Upravnemu odboru se poda predlog, da bi šola kupila 
kolesa, ki si jih bodo učenci lahko izposojali za praktično urjenje v prometni 
varnosti. 
 
3. 
Predstavnica staršev v skupini za prehrano, Nina Lilek, je poročala o prvem sestanku, 
13. maja 2019. Člani so Pravila o šolski prehrani, zapisnik in anketo o šolski prehrani 
prejeli kot gradivo za sejo. Anketo so izpolnjevali učenci od 6. do 9. razreda in v 80 % 
hrano ocenili kot dobro, prav dobro in odlično. Vodja kuhinje, Karmen Lenič, je na 
sestanku pojasnila, da se hrana pripravlja na naraven, tradicionalen način, da se na 
primer krompir lupi in kuha in ne prihaja kot pripravljen iz vrečk. Skupina je razpravljala 
tudi glede zavrţene hrane. Na podruţnični šoli, kjer otroci malicajo v jedilnici, je te manj. 
Na matični šoli, kjer zaradi premajhne jedilnice malicajo v razredih, je zavrţene hrane 
več. Naloga v prihodnje za starše in učitelje ostaja še naprej ozaveščanje glede smernic 
zdrave prehrane, zmanjševanja obsega zavrţene hrane in tudi ozaveščanje glede 
ločevanja zavrţene hrane. Šola bo ponujala hrano v skladu s pravilniki. Otroci so v 
anketi sicer izrazili ţelje (pice, testenine in čufti) o tem, kaj bi najraje jedli, vendar jim 
moramo odrasli ponuditi predvsem zdravo in raznovrstno hrano. V Sloveniji je, v 
primerjavi z ostalimi evropskimi drţavami, vzpostavljen odličen sistem organizirane 
prehrane v šolah, ki je podprt z zakonodajo, strokovnimi, človeškimi in prostorskimi viri in 
starši si ţelijo, da tak sistem tudi ostane oziroma se v kakšnem segmentu še dopolni. 
Glede velikosti obrokov in dodatnih obrokov za tiste, ki bi to ţeleli, je gospod ravnatelj 
povedal, da otroci lahko vedno prejmejo novo porcijo hrane, res pa je, da morda dvakrat 
ali trikrat ne morejo dobiti čuftov oz. zrezka, lahko pa dobijo tisto, kar je še na razpolago, 
morda juho ali solato itn. 
 
SKLEP 3: Svet staršev je sprejel poročilo članov skupine za prehrano. 
 
4. 
Predstavnik v Aktivu ASSOŠCR Joţe Turnšek je poročal, da so imeli od naše zadnje 
seje Sveta staršev dva sestanka z Aktivom. V celjski Aktiv se je priključil še Svet staršev 
OŠ Glazija in tako imamo zdaj v Aktivu predstavnike vseh celjskih osnovnih šol, skupaj 
je zdaj 14 šol. Na celjskih OŠ je velika prostorska stiska, zato naj bi septembra začeli 
dela na OŠ Hudinja, kjer naj bi pridobili jedilnico in dodatnih deset učilnic. Prav tako je 
prostorska stiska na OŠ Glazija, gre za šolo s prilagojenim programom. Na tej šoli je 
teţava tudi izgradnja dvigala, ki bi omogočal gibalno oviranim učencem pouk v višjem 
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nadstropju. Predstavniki Aktiva se redno udeleţujejo aktivnosti na ZASSS. Tako so imeli 
sestanek Koordinacije ZASSS, 14. marca 2019 in 6. aprila 2019 posvet ter Skupščino, ki 
je bila to leto volilna. Za dvoletno obdobje je bil za predsednika ponovno izvoljen dr. 
Anton Meden, njegova podpredsednika pa sta Boštjan Bobič Zabreščak in Lara Romih. 
Na Skupščini so bili predstavljeni prvi rezultati ankete o delu učencev za šolo doma, v 
kateri so sodelovali tudi starši naše šole. Del rezultatov je ţe objavljen tudi na spletni 
strani ZASSS. Danes, 4. junija 2019, v tem času, imajo člani Koordinacije sestanek z 
ministrom Jernejem Pikalom in zadnjo sejo Koordinacije v tem šolskem letu. Sicer 
sprotno dogajanje objavljamo v E-novicah, ki jih predstavniki, ki imajo naslove staršev v 
razredih, razpošljejo vsem staršem. Arhiv novic je za vse starše, ki morda E-novic niso 
prejeli, objavljen tudi na strani ZASSS (http://www.zasss.si/izEnovic/2018_19.html). 
 
SKLEP 4: Svet staršev se je seznanil s poročilom predstavnika v ASSOŠCR, 
Jožeta Turnška. 
 
 
K točki 5 
 
Sezname delovnih zvezkov in učnih gradiv za naslednje šolsko leto so predstavniki 
prejeli kot gradivo po elektronski pošti. Prav tako so starši ţe na februarski seji kot tudi 
zdaj bili povabljeni, da pregledajo izpolnjenost delovnih zvezkov, ti naj bi bili po našem 
sklepu, z lanske junijske seje, izpolnjeni vsaj 75 %. Izpolnjenost delovnih zvezkov je bila 
ustrezna in pripomb ni bilo. Aktivi učiteljev so občutno zmanjšali število delovnih zvezkov 
pri nekaterih predmetih, tako da bo skupna nakupna cena za naslednje šolsko leto za 
vseh devet razredov niţja za nekaj več kot 100 EUR.  
Predsedujoči je predstavil analizo delovnih zvezkov in učnih gradiv, ki je bila narejena 
po metodologiji, ki jo pripravlja Delovna skupina za učna gradiva na ZASSS. Analiza je 
bila članom poslana kot gradivo za sejo in je objavljena tudi na strani ASSOŠCR. Prav 
tako je analiza ZASSS objavljena v obliki Okroţnice na spletni strani ZASSS. Za našo 
šolo je bila povprečna cena delovnih zvezkov za vseh devet razredov v tem šolskem 
letu 625,76 EUR, učenci uporabljajo delovne zvezke pri 44 učnih predmetih. V celjskem 
Aktivu je bila povprečna cena 501,90 EUR, na ravni ZASSS je bila povprečna cena za 
šolsko leto 2018/19, 533,51 EUR. Člani so dali soglasje predlaganim seznamom 
delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020. Potrjeni seznami so v prilogi tega zapisnika. 
Novost je ta, da podobno kot prvim razredom v tem šolskem letu, v šolskem letu 
2019/2020 plača delovne zvezke v vrednosti 40 EUR MIZŠ, starši učencev v prvih in 
drugih razredih ne plačajo nič. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je potrdil skupno nakupno ceno delovnih zvezkov in učnih 
gradiv za posamezne razrede za šolsko leto 2019/2020. Vsa učbeniška gradiva za 
prvi in drugi razred financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Seznam gradiv je priloga zapisnika. 
 
 
K točki 6 
 
Svet staršev je soglašal, da se pri načrtovanju nadstandardnih storitev upoštevajo 
strokovni, socialni in varnostni vidiki. Nadstandardne storitve morajo biti, glede na teţke 
socialne razmere, načrtovane v takih cenovnih mejah, da bodo dosegljive tudi socialno 
ogroţenim učencem. V nasprotnem primeru je treba poiskati moţnosti sofinanciranja. 

http://www.zasss.si/ankete/DomaceDelo/DomaceDelo.html
http://www.zasss.si/ankete/DomaceDelo/DomaceDelo.html
http://www.zasss.si/izEnovic/2018_19.html
https://aktivssoscr.files.wordpress.com/2019/05/assoc5a0cr-dz-analiza-2018-19.pdf
http://www.zasss.si/documents/Okroznica-2018-1.pdf
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Svet staršev je soglašal s predlogom, da se v šolskem letu 2019/2020 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 2019/2020. 
 
 
K točki 7 
 

1. Predstavnica staršev oddelka OPP je v imenu staršev pohvalila delo učiteljic OPP 
in poudarila, da se zdi staršem učilnica, od 1. do 4. razreda OPP, premajhna. 
Zanimalo jo je, če obstaja moţnost zamenjave učilnice. 
 
Pomočnik ravnatelja je pojasnil, da imajo v načrtu, da bodo v naslednjem šolskem 
letu začeli s širitvijo učilnice in ureditvijo dodatnega kabineta za svetovalno 
sluţbo. 
 

2. Predstavnica 1. a-razreda je prenesla zahvalo staršev razreda celotnemu 
kolektivu šole, da so tako lepo sprejeli prvošolčke in ti niso čutili prevelikega 
preskoka med šolo in vrtcem. Starši se iskreno zahvaljujejo za vso potrpeţljivost 
in znanje, ki sta ga učiteljici Mateja in Jasna predali njihovim otrokom. To pa ni 
bilo samo znanje iz knjig, temveč tudi znanje za ţivljenje. Učili sta jih 
potrpeţljivosti in sprejemanja drugačnosti. 

 
3. Predstavnik 3. b-razreda je v imenu staršev pohvalili delo učiteljic, še posebno 

razredničarke Laure Senger Jakončič, za pridobljeno znanje ter za vzgojne in 
delovne veščine, ki so jih učenci pridobili v tem šolskem letu. Delovni zvezki so 
opravičili nakup, saj so bili temeljito izpolnjeni. 

 
Pohvalili so tudi kakovosten izbor predavanj za starše, ki jih je šola organizirala. 
Prav tako so se zahvalili šoli pri izvedbi akcij in sodelovanju pri bogatenju 
šolskega sklada, ki je učencem kot tudi staršem v pomoč. 
 

4. Predstavnica 3. c-razreda je predstavila ţelje staršev. Ţelijo, da se naslednje 
šolsko leto 4. c-razred POŠ Blagovna pridruţi na zaključnem dnevu dejavnosti 
učencem 4. a in 4. b-razreda, ki bodo najverjetneje kot vsako leto, šli v 
doţivljajski park Vulkanijo.  

 
Dneve dejavnosti na POŠ Blagovna določi strokovni Aktiv, to je predmet njihove 
strokovnosti. Strokovni aktiv ima avtonomijo, v katero ne morejo posegati niti 
starši niti ravnatelj. Ravnatelj opravlja dela in naloge poslovodnega in 
pedagoškega vodje zavoda v skladu s predpisom in ustanovitvenim aktom. 
Njegova naloga je vodenje in ne odločanje o strokovnih zadevah, ki so dotične za 
Aktive. Ravnatelj organizira, načrtuje in vodi delo ter odgovarja za strokovno 
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vodenje zavoda. V primeru dneva dejavnosti z ogledom Celja učenci v prvem 
razredu izvajajo naslednje učne cilje: spoznavanje prometa, hojo skozi 
semaforizirana kriţišča; ki jih Proseniško nima, spoznavanje kolesarskih poti, 
pravilna hoja ob njih in podobno. 
V drugem razredu so učni cilji: spoznavanje avtobusnega in ţelezniškega 
prometa, spoznavanje besedišča, peronov, čakalnic, nakupovanje vozovnic za 
prevoz itn. 
V tretjem razredu so učni cilji: spoznavanje ţivljenja skozi čas, ţivljenje na gradu, 
spoznavanje pomembnih osebnosti Celja (J. Pelikan, Alma Karlin …) 
 
Starši 3. c-razreda ţelijo, da se tudi POŠ Blagovna v šolskem letu 2019/2020 
prijavi na smučarski dan »Šolar na smuči«, ki je namenjen četrtošolcem. Otrokom 
bi na ta način lahko omogočili en dan brezplačne smuke pod strokovnim 
vodstvom 
učitelja. 
 
Teţava, ki tu lahko nastane, je potreba po smučarskem učitelju z licenco in 
učitelja mora tudi v tem primeru plačati šola. Odločitev o udeleţbi zadeva učitelja 
razrednika in starše razreda. O tem se lahko pogovorijo na prvem roditeljskem 
sestanku. Pogoj za sodelovanje je strinjanje vseh staršev. 
 
Starši tega razreda ţelijo, da bi tudi njihovi otroci, podobno kot na matični šoli, 
odšli v četrtem razredu na opazovanje nočnega neba na OŠ Prevorje. Na splošno 
tudi ţelijo, da se dnevi dejavnosti na podruţnični in matični šoli poenotijo, ter 
menijo, da so kot delni plačniki dnevov dejavnosti upravičeni odločati, kateri 
program bodo plačali in katerega ne. 
 
Zakonodaja nikjer ne opredeljuje, da bi morali biti dnevi dejavnosti med 
podruţničnimi in matičnimi šolami poenoteni. Glede plačila stroškov dnevov 
dejavnosti starši lahko plačilo odklonijo, v tem primeru bodo seveda strokovni 
aktivi primorani poiskati dejavnosti, ki bodo brezplačne. Ravnatelj je pojasnil, da 
je pri pregledu dejavnosti, ki mu jih predstavijo Aktivi, vedno imel v mislih otroke, 
ali jim bo ta dejavnost koristila v ţivljenju. 
 
Starše zanima, ali se učencem lahko zaradi plavalnega tečaja odvzamejo ure 
športa in športni dnevi. 
 
Plavalni tečaj v trajanju petih dni so izkoristili za tri dneve dejavnosti. Ker sta dva 
dneva dejavnosti športa določena z Jurjevim pohodom in z atletiko za športni 
karton, se ta dva dneva, ki so jih učenci ţe koristili za šport, nadomestita z 
drugimi urami pouka. Vsak predmet mora imeti na koncu 95-% realizacijo in to bo 
zagotovljeno. Na razredni stopnji je fleksibilnost predmetov laţje izvedljiva kot na 
predmetni stopnji, saj učence uči ena učiteljica. 
 
Starše je zanimalo, ali bo E-asistent kmalu vpeljan. E-asistent je ţe vpeljan in bile 
so ţe predstavljene analize, narejene z njegovo pomočjo pod drugo točko 
dnevnega reda.  
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Starši 3. c-razreda so imeli pripombo na aţuriranje spletne strani POŠ Blagovna. 
Dogodkov naj bi bilo vpisanih zelo malo, tudi večina preizkusov znanja naj bi bila 
vpisana zadnji trenutek. 
 
Pomočnik ravnatelja je pojasnil, da bodo z naslednjim šolskim letom nove spletne 
strani, tako na matični kot na podruţnični osnovni šoli.  
 
Predstavnica 2. c-razreda iz podruţnične osnovne šole je povedala, da so o 
dogodkih starši obveščeni še na druge načine in ne samo po spletni strani, in da 
v tem ne vidi teţav. O časovnem razporedu pisnih preizkusov znanja v učilnici 
vodijo tabelo, kamor so vsi preizkusi vpisani pravočasno in vnaprej, tako da se ne 
strinja s tem, da otroci in starši ne bi imeli informacij o dogodkih in napovedanih 
pisnih ocenjevanjih znanja.  
 
Starše 3. c-razreda zanima, ali je dovoljen redni pouk v predurah, ali je ta čas 
namenjen dodatnim dejavnostim.  
 
Zakonsko je jasno določeno, da se pred 7.30 ne sme začeti nobena šolska 
dejavnost. Ob 7.30 se lahko začne pouk, interesna dejavnost, dopolnili ali dodatni 
pouk. 

 
5. Predstavnici 5. a in 5. b-razreda sta povedali, da starši sprašujejo, zakaj ni bilo 

otrokom 5. razredov, ki obiskujejo pevske vaje, ţe na začetku šolskega leta 
pojasnjeno, da ne bodo šli na izlet v Gardaland. Ostali višji razredi gredo. Starši 
razumejo, da so »premajhni«, a zakaj se jim to ni povedalo septembra, ne pa da 
so jih negativno presenetili junija. Starši verjamejo, da so bili avtobusni prevozniki 
zasedeni, a če bi se izlet pravočasno organiziral, bi se dalo tudi to drugače 
urediti. 

 
Velikost avtobusa res ne omogoča, da na izlet odpotujejo vsi. Ravnatelju se zdi 
prav, da gredo na izlet vsi učenci, ki pojejo pri mladinskem zboru. Nekaj 
višješolcev je udeleţbo odpovedalo, tako da bo ta mesta učiteljica lahko zapolnila 
s petošolci.  

 
6. Starši 5. b-razreda so pohvalili učiteljico Marinko Pezdevšek, ki jo krasita izredna 

senzibilnost in posluh za otroke. Pri svojem strokovnem delu ni pozabljala na 
tisto, kar v ţivljenju največ šteje – na vzgojo. 

 
7. Starši 6. č-razreda so pohvalili učitelje OPP. 

 
8. Mamica učenke v zadnji triadi je opozorila, da je učiteljica, ki je nadomeščala uro 

slovenščine, pred otroki izjavila nekaj, kar je neprimerno za učitelja, in sicer, naj 
se otroci ne obnašajo, kot da prihajajo iz OPP programa. Izjava učiteljice je 
neprimerna, ţaljiva do otrok OPP in nedopustna. 
 
Predsednik Sveta staršev je predlagal, če bi se v prihodnje pripetilo kaj 
podobnega, naj se starši pogovorijo z učiteljem. Razpravljati na seji Sveta staršev 
o tretji osebi, ki je ni zraven, je nehvaleţno. 
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Ravnatelj bo dogodek raziskal. Če je tako, kot je zapisano, je to skrajno 
nedopustno ravnanje s strani kogar koli. V tem primeru bo ustrezno ukrepal. 

9. Predstavnica 9. a-razreda je v imenu staršev in otrok v razredu pohvalila
razrednika Uroša Cingla, ker jih je vsa leta spodbujal, tako pri učenju kot pri
raznih drugih dejavnostih, kot je igranje nogometa za šolo, priprave na valeto ...
Učenci so bili veseli, ker jim je razrednik Uroš bil vedno pripravljen pomagati,
vedno je bil tudi na voljo za pogovor. Zelo so bili zadovoljni z zaključnim izletom,
kjer se jim je razrednik Uroš pridruţil pri igrah (paintball) in se z njimi vţivel v igro.

K točki 8 

Člani sveta staršev so se zahvalili ravnatelju Marjanu Gradišniku za dolgoletno uspešno 
sodelovanje s Svetom staršev. Ravnatelju so bili vedno na prvem mestu učenci, starši 
so ga pri tem podpirali. Zaţeleli so mu veliko uspehov v nadaljnjem ţivljenju. 
Novoimenovanemu ravnatelju, mag. Juretu Radišku, so člani Sveta staršev čestitali ob 
imenovanju in mu zaţeleli dobro sodelovanje ter veliko uspehov pri vodenju šole. 

Naslednja redna seja Sveta staršev bo v mesecu septembru 2019. Sklic prve seje bo 
opravil ravnatelj. 

Seja se je končala ob 19.45. 

Šentjur, 4. junij 2019 

Zapisnikarica: Predsednik Sveta staršev  
Marija Pišek  Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur: 

mag. Joţe Turnšek 
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