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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 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 
2020/2021, ki je potekala v ponedeljek, 28. septembra 2020, ob 18. uri v zgornji avli 
novega dela šole. 
 
Prisotni člani sveta staršev: Petra Vovk Škerl, Damjan Slakan, Simona Silahić, Helena 
Gradič, Lidija Gutsmandl, Klavdija Natek, Maša Senčar, Manja Goršek, Sara Čuš Kolar, 
Petra Gajšek, Anita Šmid, Astrid Arlič, Janez Kodele, Katarina Scholtemeijer, Polona 
Lukanc, Jože Turnšek, Boštjan Bajde, Mateja Rozman, Petra Galič, Daniel Čoklc, Samo 
Vehovar, Katja Smole, Sabina Knez, Katarina Čolović, Aleksandra Železnik, Teja Vrečko 
Luknar, Saška Horvat, Alenka Marguč. 
 
Odsotni: Tanja Rijavec (opr.), Natalija Brečko (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.  
4. Obravnava in potrditev zapisnika 2. in 3. (dopisne) seje Sveta staršev Osnovne šole 

Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 2019/2020 z dne 11. 2. 2020 in (26.–29.) 5. 
2020. 

5. Obravnava, sprejem in potrditev Poročila o organizaciji in delu za šolsko leto 
2019/2020 in Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2020/2021. 

6. Poročila in imenovanja (predsednice Upravnega odbora šolskega sklada, 
predstavnika SSt v ASSOŠCR, predstavnikov Sveta staršev v Svetu zavoda, 
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 30 oziroma več kot ½  
                 članov Sveta staršev in da tako veljavno odloča in sprejema sklepe. 
 
SKLEP 2: Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red. 
 
Član sveta je predlagal, da se sedma točka dnevnega reda obravnava v prvem delu seje, 
saj vsi člani morda ne bodo mogli prisostvovati do konca seje zaradi obveznosti. Predlog 
je bil soglasno sprejet. Zapisi v zapisniku pa sledijo zaporedju predlaganega dnevnega 
reda. 
 
K točki 2 
 
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'). 
 
Prisotni so odločili, da potekajo volitve za predsednika Sveta staršev Osnovne šole Franja 
Malgaja Šentjur javno. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je soglasno izglasoval, da se volitve za predsednika in  

       namestnika predsednika Sveta staršev izvedejo javno. 
 
SKLEP 2: Za predsednika Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v  
 šolskem letu 2020/2021 je bil soglasno izvoljen mag. Jože Turnšek, 
 predstavnik staršev 5. b-razreda, e-naslov: joze.turnsek@gmail.com. 
 
Po izvolitvi je predsednik pozdravil vse prisotne, se predstavil in 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 Janez Kodele. 
 
SKLEP 3: Za namestnika predsednika Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja  
 Šentjur v šolskem letu 2020/2021 je bil soglasno izvoljen Janez Kodele,  
 predstavnik staršev 4. a-razreda. 
 
Predsednik Sveta staršev je poimensko predstavil predstavnike razredov v Svetu staršev 
in pohvalil zelo dobro udeležbo članov na sejah Sveta staršev, ki je bila v zadnjem 
šolskem letu nad 85 % in tudi na tej seji sta bili odsotni samo dve članici, kar pomeni 93-
% prisotnost.  
 
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 

http://www.fmalgaja.si/
http://www.fmalgaja.si/files/2020/01/Poslovniku-sveta-star%C5%A1ev-O%C5%A0-Franja-Malgaja-%C5%A0entjur.pdf
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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 lahko opravljajo vse naloge predstavnika, le glasovna pravica 
na sejah Svetov staršev pripada po zakonodaji samo izvoljenemu predstavniku oddelka. 
Poudaril je vlogo izvoljenih predstavnikov v Svet staršev. Pomembno je zavedanje, da 
predstavniki staršev v Svetu predstavljajo mnenje vseh staršev oz. svojih oddelkov. Za 
dobro sodelovanje je izmenjava mnenj ključnega pomena. 
 
K točki 4 
 
Člani Sveta staršev niso imeli pripomb na Zapisnik 2. in 3. (dopisne) seje Sveta staršev 
Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur z dne 11. 2. 2020 in 26.–29. 5. 2020. Zapisnik je bil 
predhodno usklajen po elektronski pošti. Vsi sklepi so bili izvedeni.  
 
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel in potrdil Zapisnika in realizacijo sklepov 2. in 3. 

(dopisne) seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur z dne 
11. 2. 2020 in 26.–29. 5. 2020.  

 
Pri pregledu sklepov dopisne seje so člani razpravljali o delovnih zvezkih. Vsebina 
razprave je dodana v zapisniku pod točko Razno. 
 
K točki 5 
 
Ravnatelj se je najprej zahvalil vsem zaposlenim in staršem za odlično sodelovanje v 
preteklem šolskem letu, ki ga je močno zaznamoval čas epidemije. V nadaljevanju je 
podal poročilo dela v šolskem letu 2019/2020, ko je šolo obiskovalo 461 učencev matične 
in podružnične šole. Od skupno 28 oddelkov jih je bilo 5 na Blagovni in 2 v programu 
OPP-nižji izobrazbeni standard. Učni uspeh je bil 98,8, realizacija pouka pa 97,5. V 8. in 
9. razredu smo pri slovenščini, angleščini in matematiki izvajali pouk v manjših učnih 
skupinah. Učenci so iz nabora obveznih izbirnih predmetov izbirali podobno kot drugje v 
Sloveniji. Tudi na tem področju ne beležimo kakšnih posebnosti, razen, da so učenci 
dosegali precej visoke ocene. Je pa značilno za našo šolo, da so kljub zakonskim 
možnostim glede izbire števila ur naši učenci v veliki meri izbrali po tri ure izbirnih 
predmetov, čeprav je odstotek teh nekaj nižji od preteklega leta. 5 učencev zaradi 
obiskovanja javno veljavnega programa glasbene šole ni izbralo izbirnih predmetov. 
Učenci so v 4., 5. in v 6. razredu iz sklopa neobveznih izbirnih predmetov izbrali nemščino, 
računalništvo ter šport na centralni šoli in računalništvo na podružnici. 
V začetku šolskega leta smo pregledali in dopolnili najpomembnejše šolske dokumente: 
Šolska pravila, Hišni red in Vzgojni načrt. V novembru smo izvedli teden dejavnosti, ki se 
je vsebinsko navezoval na Malgajevo leto in se končal z javno prireditvijo v IKC Šentjur 
Silni so oni …  
Med 16. in 20. marcem 2020 pouk zaradi razglasitve epidemije ni potekal. V tem času 
smo izvedli priprave na pouk na daljavo, ki je potekal od 23. marca do 15. maja 2020. 18. 
maja 2020, so se v šolo vrnili učenci prve triade in devetošolci. Učenci 4. in 5. razredov 
so se v šolo vrnili 1. 6. 2020, preostali pa 3. 6. 2020.  
Pouk na daljavo je od učencev, učiteljev in tudi staršev zahteval veliko sprotnega dela, 
medsebojne pomoči in razumevanja. Žal smo bili na državni in šolski ravni na pouk na 
daljavo slabo pripravljeni. Ob hitri vzpostavitvi lastnega sistema za pouk na daljavo in 
uspešni zagotovitvi strojne in programske opreme za vse učence je bil odziv učencev 
sprva dober in spodbuden, kasneje pa je vnema za sprotno delo na daljavo opazno 
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popustila. Slednje se odraža v tekočem šolskem letu kot primanjkljaj usvojenega, 
predvsem pa utrjenega znanja. V ta namen smo v šolskem letu 2020/2021 pouk 
dodatnega in dopolnilnega pouka preusmerili v utrjevanje snovi iz časa epidemije. Da bi 
bili v prihodnje na pouk na daljavo bolje pripravljeni, smo v novem šolskem letu uvedli 
sistematično usvajanje IKT veščin za učence in učitelje. Učitelji pri pouku pogosto 
posegajo po sodobni učni tehnologiji (računalnik, projektor, spletna učilnica …), učencem 
pa je več časa namenjeno individualnemu, skupinskemu in projektnemu delu. 
Zaradi epidemije je odpadlo veliko načrtovanih dejavnosti, poletna šola v naravi, plavalni 
tečaj, tabori, mednarodne izmenjave, tekmovanja, natečaji, vrsta kulturnih prireditev in 
proslav ter pevskih in plesnih nastopov. Kljub vsemu nam je uspelo izvesti valeto.   
Sodelovanje med strokovnimi delavci po vertikali je postalo vsakodnevna potreba pri 
načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Tudi v ta namen smo oblikovali 
skupino za kakovost, ki je v preteklem šolskem letu sodelovala pri pripravi in prenovi 
notranjih aktov šole. 
Naši jutranji sestanki (vsak ponedeljek od 7.30 do 8.15) so postali aktivni, aktualni in 
inovativni. Poročevalci so strokovni delavci, nositelji posameznih dejavnosti. Podlaga za 
planiranje in načrtovanje je postala v letošnjem šolskem letu prenovljena šolska spletna 
stran, ki jo samostojno ureja večina strokovnih delavcev. Tako je stran ažurna in aktualna. 
Svoje delo smo aktualizirali s pomočjo Facebook profila šole, ki je tudi medijsko 
prepoznavna. 
Na kulturnem področju smo ponovno dosegli presežek. V IKC Šentjur, kjer smo izvedli 
dve gledališki predstavi. Prvo, Silni so oni …, smo kot osrednjo prireditev ob praznovanju 
250 let organiziranega šolstva v Šentjurju, 110-letnici šolske zgradbe in 100-letnici smrti 
Franja Malgaja pripravili ob zaključku Malgajevega leta. Drugo, Zajčkovo leto, pa ob 
slovenskem kulturnem prazniku. Otroška gledališka skupina Blagovna je prejela priznanje 
za uvrstitev na regijsko srečanje gledaliških skupin, Teater (nade)budnih pa za uvrstitev 
na državno srečanje gledaliških skupin. Uspešni smo bili na glasbenem, likovnem in 
filmskem področju, kjer so naše devetošolke prejele zlato priznanje na natečaju 
Književnost na filmu. Uspešno delo z nadarjenimi je z zlatim državnim priznanjem 
izpostavil mladi raziskovalec, Lev Mišo Kolar, ki je postal tudi učenec leta. Športniki leta 
pa so postali člani šolske košarkarske ekipe. 
Po prenovi Vzgojnega načrta in Hišnega reda ugotavljamo, da so učenci bolje osveščeni 
o ustreznem medsebojnem odnosu in vedenju. Tudi akcijski načrt »pet prijateljev« je med 
učenci dobro zaživel in že pokazal prve rezultate. 
Investicije smo izvedli v načrtovanem obsegu, za kar gre zahvala vsem zaposlenim za 
racionalno porabo sredstev ter Občini Šentjur za podporo pri večjih investicijah – prenovi 
obeh učilnic prvega razreda in sanaciji kotlovnice. Z lastnimi sredstvi in namenskimi 
donacijami staršev smo prenovili učilnico programa OPPNIS, hodnik pa smo preuredili v 
moderni kabinet za šolsko svetovalno službo. S pomočjo šolskega sklada smo kupili 
kolesa za opravljanje kolesarskega izpita. Z lastnimi sredstvi in s pomočjo šolskega sklada 
smo kupili stojala za kolesa, inovativno skirojnico pa je izdelal hišnik, gospod Martin 
Smole.  
Ravnatelj se je še enkrat zahvalil vsem, ki so kakor koli prispevali k temu, da smo na šoli 
uspešno izvedli vse načrtovane investicije.  
 
Ravnatelj je v nadaljevanju predstavil letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021, ki je 
objavljen na spletni strani šole http://www.fmalgaja.si ( podstran 'Šola'  podstran 'Letni 
delovni načrt'). 
 
SKLEP 1: V skladu s 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
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  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 2019/2020 in k  
 Letnemu delovnemu načrtu šole za šolsko leto 2020/2021. 
 
K točki 6 
 
1. 
Na zadnji seji Sveta zavoda, ki mu poteče mandat, so predstavniki staršev povzeli, da je 
bilo v preteklih letih veliko narejenega na dvigu kakovosti izobraževanja, skrbi za šolski 
prostor ter stikih s starši in javnostjo, kar je odraz dobrega medsebojnega sodelovanja z 
vodstvom šole in ustanoviteljem Občino Šentjur. 
V Svet zavoda so v nov štiriletni mandat bili v mesecu februarju izvoljeni trije predstavniki 
staršev: Katja Smole, Alenka Marguč in Janez Kodele. Ustanovitvena seja Sveta zavoda 
za novo mandatno obdobje bo 29. septembra 2020. 
 
2. 
Upravni odbor šolskega sklada ostaja nespremenjen. V njem so štirje predstavniki 
staršev: Alenka Marguč, Polona Lukanc, Tanja Bračun in Janez Kodele ter trije 
predstavniki na predlog Sveta zavoda: Darja Steblovnik, Dušica Bele in Marija Pezdevšek. 
Predsednica Upravnega odbora Alenka Marguč je poročala, da je na dan, 23. 9. 2020, 
finančno stanje v Šolskem skladu 5.058,55 EUR. V lanskem šolskem letu so podprli kar 
nekaj dobrih projektov in o teh poročali na sejah Sveta staršev. Šola je nakupila pet koles, 
ki zdaj služijo namenu pri šolanju otrok za kolesarske izpite. Prav tako je Šolski sklad 
pomagal pri sofinanciranju zimske šole v naravi, pri nakupu delovnih zvezkov, pri 
sofinanciranju dnevov dejavnosti in prehrane za pomoči potrebnim otrokom. Finančno 
poročilo je priloga tega zapisnika. Zadnja finančna poročila in pomembna obvestila so 
objavljena tudi na naši spletni strani http://osfm-splet.splet.arnes.si/?page_id=111. 
 
Upravni odbor šolskega sklada še naprej prosi starše, donatorje, da sodelujejo s svojimi 
prispevki in pri drugih akcijah ter s tem omogočijo vsem učencem udeležbo pri 
nadstandardnih storitvah.  
 
Svet staršev je soglašal in hkrati prosil šolo, da natisne prazne položnice za zbiranje 
prostovoljnih prispevkov v namen šolskega sklada, in sicer prvo v jesenskem času in še 
eno v spomladanskem času. 
 
Predsednik Sveta staršev se je zahvalil Upravnemu odboru šolskega sklada za marljivo 
delo in vestno poročanje. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel poročilo Upravnega odbora šolskega sklada na 
                 dan 28. 9. 2021. 
 
3.  
Tudi v letošnjem šolskem letu je v Letnem delovnem načrtu predvideno, da bo 9-članska 
skupina za prehrano nadaljevala delo. Predsednik Sveta staršev se je zahvalil lanskima 
članicama Sveta staršev, Katarini Scholtemeijer in Sari Čuš Kolar za delovanje in prenos 
informacij. Sestava in naloge skupine za prehrano so opredeljene v predlogu Letnega 
delovnega načrta šole. Skupina pa deluje v skladu s Pravili skupine za prehrano. Skupina 

http://osfm-splet.splet.arnes.si/?page_id=111
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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. 
 
SKLEP 3: Za predstavnico Sveta staršev v skupino za prehrano centralne šole –  
                 Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, v šolskem letu 2020/2021, je bila  
                 soglasno izvoljena Katarina Scholtemeijer, predstavnica 4. b-razreda. 
 
SKLEP 4: Za predstavnico Sveta staršev v skupino za prehrano Podružnične  
                 osnovne šole Blagovna, v šolskem letu 2020/2021, je bila soglasno  
                 izvoljena Sara Čuš Kolar, predstavnica 2. c-razreda. 
 
Član sveta je pohvalil, da je število pripomb, ki prihajajo na Svet staršev, vedno manjše. 
Predvideva, da je morda tudi posledica tega, da skupina za prehrano dobro deluje in da 
se šola trudi po svojih finančnih in prostorskih zmožnostih zagotoviti dobro prehrano. 
Ravnatelj je poročal, da so iz uporabe izločili plastični pribor in plastično embalažo. Med 
dobavitelje želijo vključiti čim več lokalnih pridelovalcev ter zmanjševati količino odpadne 
hrane. 
 
4. 
Predstavnik v ASSOŠCR, mag. Jože Turnšek, je poročal o dogajanju v celjskem aktivu 
sveta staršev in o sodelovanju Aktiva v ZASSS. Gradivo in zapisnike so člani prejeli med 
gradivi za sejo. Letošnja Skupščina ZASSS je žal zaradi pandemije virusa v mesecu 
marcu odpadla. Če bodo pogoji dovoljevali, jo bodo izvedli 17. oktobra 2020 ali pa v 
mesecu novembru. Tema posvetovanja bo »Pogled staršev na kakovost vzgoje in 
izobraževanja«. Vabilo na Skupščino bo poslano članom sveta. V času dela na daljavo je 
ZASSS izvedla dvoje anket in ob koncu šolskega leta napisala še dopis »Priprava 
osnovnih šol na novo šolsko leto - pogled staršev«. Dopis je bil poslan na MIZŠ, ZRSŠ, 
kot tudi novinarskim hišam. Analize anket in omenjeni dokument so na vpogled na 
internetni strani ZASSS (http://www.zasss.si/index.html). 
 
Predsednik je predlagal, da bi naša šola lahko gostila naslednjo skupščino ZASSS, ki bo 
verjetno spomladi 2021. Skupščine se udeležujejo starši iz 17. slovenskih Aktivov in je 
ena od možnih promocij šole v slovenskem prostoru. Člani predlogu niso nasprotovali, 
več o možni kandidaturi in izvedbi želijo razpravljati na naslednji februarski seji, ko bo že 
več znanega.  
 
SKLEP 5: Svet staršev se je seznanil s poročilom predstavnika v ASSOŠCR. 
 
K točki 7 
 

1. Predstavnica podružnične šole je vprašala, ali v trenutni situaciji potekajo 
popoldanske aktivnosti odraslih v telovadnici POŠ Blagovna, kot je npr. rekreacija 
in ali je to iz zdravstvenega vidika dovoljeno. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da je glede na trenutna navodila NIZJ to dovoljeno, da pa 
poteka pod strogimi navodili NIJZ. Ni dovoljeno na primer tuširanje, udeleženci 

http://www.zasss.si/index.html
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morajo prinesti s seboj svoje rekvizite, potrebno je razkuževanje po opravljeni vadbi 
itn. 
 
Starši so pohvalili delo učiteljic na POŠ Blagovna.  
 
Posebej so pohvalili učiteljico Moniko Zupanec, ki je vedno dostopna, zelo odzivna 
in je tudi dobra motivatorka za delo in preprosto obvlada delo z otroki, kar je 
staršem seveda najpomembnejše. Z učiteljico Teo Fideršek sta pripravili krasen 
sprejem prvi šolski dan, ki bo vsem ostal v lepem spominu. 
 
Otrokom in staršem je žal, da zaradi COVID-19 odpadejo praktično vse športne 
aktivnosti (razni tečaji – karate, košarka, nogomet …), in tudi šahovski krožek. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da so nekateri krožki, ki se lahko izvajajo znotraj razreda, še 
vedno dovoljeni. Ni pa na primer šahovskega krožka, saj bi v primeru obolelega 
člana krožka morali vsi otroci tega krožka v karanteno. Če so ti otroci iz več 
razredov, bi to pomenilo velik delež razredov, ki bi morali zaradi tega ostati doma, 
kar pa ni sprejemljivo. 
 

2. Predsednik je po izrečeni pohvali Svetu predlagal, da se pohvala razširi na ves 
učiteljski zbor in ravnatelju. Starši so v času dela na daljavo in tudi zdaj, ob začetku 
novega nenavadnega šolskega leta, opazili izreden trud in požrtvovalnost, ki ga 
vlagajo v delo šole, da bi bilo njihovim otrokom lažje. Želijo, da vedo, da so to opazili 
in da to zelo spoštujejo. Člani so se zahvali pridružili. 
 

3. Starši 4. a-razreda so pohvalili idejo in se zahvalili za izvedbo težko pričakovanega 
stojala za skiroje in kolesarnico. 
 
Predsednik Jože Turnšek je dodal, da so vprašanja glede kolesarnice bila na sejah 
Sveta staršev že večkrat omenjena, nazadnje na 1. seji Sveta staršev, 26. 
septembra 2018. Težava je bila finančne narave, saj je šola sredstva zbrala iz 
lastnih virov. 
 
Ravnatelj je povedal, da so stojala za skiroje rezultat dela našega hišnika, gospoda 
Martina Smoleta. Stojala za kolesa so kupili in jih bodo še razširili na sprednji del 
šole. Veseli ga, da otroci tako množično prihajajo v šolo s kolesi in skiroji. 
 

4. Starši 6. a-razreda so pohvalili možnost, da so učenci (vozači) lahko pred poukom 
in po pouku v matični učilnici. 

 
5. Predstavniki staršev OPPNIS so povedali, da otroci zelo pogrešajo študentko, ki je 

bila nekaj časa z njimi. Zelo so se razveselili vrnitve učiteljice Aleksandre Lampret 
Senčič. 
 
Prav tako so izredno veseli, da je na šoli omogočena inkluzija učencev OPPNIS. 
 

6. Starši OPPNIS3 sprašujejo, zakaj so učenci ostali brez garderobnih omaric. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da so učenci oddelka OPPNIS3 nameščeni v starem delu 
šole, kjer ni omaric. Namesto omaric imajo pred učilnico garderobno steno.  
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7. Predstavnica razreda, ki je imela lansko leto otroka v zaključnem razredu, je 

povedala, da so otroci in starši pohvalili izvedbo valete, ki je bila kljub težkim 
razmeram zelo domiselno izpeljana. Tudi zaščitne maske z logotipom šole otroci, 
zdaj že dijaki, zelo radi nosijo. 

 
8. Predstavnica zadnje triade je prenesla vprašanja staršev vozačev otrok v njihovem 

razredu, ali je možen še dodatni avtobus iz smeri Blagovna, da otrokom ne bi bilo 
treba tako zgodaj v šolo. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da avtobusne prevoze financira Občina Šentjur in tako kot so 
pojasnili že lansko šolsko leto, to zaradi premalo sredstev ni možno. (Zapisnik 1. 
seje Sveta staršev 2020-2021). 

 
 
K točki 8 
 
Lani je na tretji seji, ki je bila dopisna, žal izpadla razprava o delovnih zvezkih, ki jih 
kupujejo starši. Tako so člani na tej seji pri potrjevanju zapisnika tretje seje prosili 
ravnatelja, da prenese strokovnim aktivom za naslednje šolsko leto prošnjo, da se še 
naprej trudijo zmanjšati število delovnih zvezkov. V razpravi so bile omenjene teže šolskih 
torbic, v katerih je velikokrat tudi kakšna odvečna stvar, ki je otroci tisti dan ne potrebujejo. 
Dobra praksa nekaterih učiteljev na šoli je, da se na primer en zvezek uporabi za dva 
šolska predmeta, da se je na primer učiteljica namesto delovnega zvezka Radovednih 5, 
odločila za učbenik. 
 
Predsednik je povedal, da analiza cen delovnih zvezkov za ASSOŠCR za letošnje leto še 
ni narejena. Do zdaj smo bili s cenami nekje na slovenskem povprečju. Rezultati lanskih 
analiz so objavljeni na spletni strani Aktiva (Analiza 2019-2020) in na zvezni ravni v 
Okrožnicah (Povezava). Analiza bo narejena do naslednje seje. 
 
Naslednja redna seja Sveta staršev bo v prvi polovici meseca februarja 2021. 
 
 
Seja se je končala ob 20.00. 
 
 
 
Šentjur, 28. september 2020 
 
 
 
Zapisnikarica:     Predsednik Sveta staršev  
Marija Pišek      Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur: 
       mag. Jože Turnšek  

http://osfm-splet.splet.arnes.si/files/2020/01/1.seja_.Sveta_.star%C5%A1ev.2019-2020.pdf
http://osfm-splet.splet.arnes.si/files/2020/01/1.seja_.Sveta_.star%C5%A1ev.2019-2020.pdf
https://aktivssoscr.wordpress.com/2020/04/15/analiza-dz-v-clanicah-assoscr-v-solskem-letu-2019-20/
http://www.zasss.si/dokumenti.html


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

     Finančno poročilo 
 šolskega sklada na dan 23. 9. 2020 

Začetno stanje 1. 1. 2020: 5.311,32 EUR 

PRIHODKI: 

Donacija starši      75,00 
Odpadni papir      294,40 
Donacija zaposleni      232,25 
Donacija Prijatelj&prijatelj  350,00 

Skupaj:      951,65 
ODHODKI: 

Zimska šola v naravi  120,00 
Prehrana      72,80 
Delovni zvezki      140,96 
Dnevi dejavnosti      20,81 
Nakup koles      849,85 

Skupaj:  1.204,42 

Saldo 23. 9. 2020:  5.058,55 EUR 

Računovodkinja: 
Irena Jenič 

Šentjur, dne 23. 9. 2020 

Priloga št. 1:


	Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 2020/2021, ki je potekala v ponedeljek, 28. septembra 2020, ob 18. uri v zgornji avli novega dela šole.

