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Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu
2018/2019, ki je potekala v sredo, 26. septembra 2018, 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, Jože Turnšek, Nina Lilek, Miha Kundih,
Žan Valenčak, Barbara Rozman, Katja Smole, Ksenija
Aškerc, Katarina Čolović, Aleksandra Železnik, Teja
Vrečko Luknar, Saška Horvat, Natalija Brečko, Katja
Kovče, Barbara Gazvoda Jezovšek, Majda Bender, Lidija
Tekauc.
Odsotni: Metka Stegu Stepišnik (opr.), Alenka Marguč (opr.), Gabrijela Žlof
Leskovšek (opr.), Mojca Tomažin (opr.).
Ostali prisotni: Marjan Gradišnik, ravnatelj šole; mag. Jure Radišek, pomočnik
ravnatelja; Marija Pišek, tajnica šole.
Ravnatelj Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, Marjan Gradišnik, je pozdravil prisotne,
ugotovil sklepčnost in predlagal dnevni red. Svet staršev je predlog potrdil in začel z
obravnavo naslednjega
dnevnega reda:
1.
Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev Osnovne šole
Franja Malgaja Šentjur za šolsko leto 2018/2019.
2.
Obravnava in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja
Malgaja Šentjur v šolskem letu 2017/2018, z dne 5. junija 2018.
3.
Obravnava sprejem in potrditev Poročila o organizaciji in delu za šolsko leto
2017/2018 in Delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/2019.
4.
Poročila (predsednika Upravnega odbora šolskega sklada, predstavnika SSt v
ASSOŠCR, predstavnic Sveta staršev v Svetu zavoda).
5.
Obravnava prispelih pisnih pobud, vprašanj in pohval staršev iz posameznih
razredov.
6.
Razno.
SKLEP 1: Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red.
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K točki 1
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 je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši
izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur je 22
oddelkov in na Podružnični osnovni šoli Blagovna pet oddelkov. Dva kombinirana oddelka
s prilagojenim programom na matični šoli imata v Svetu staršev enega predstavnika. Tako
Svet staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur šteje 26 članov.
Prisotni so odločili, da potekajo volitve za predsednika Sveta staršev Osnovne šole Franja
Malgaja Šentjur javno.
SKLEP 1: Za predsednika Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v
šolskem letu 2018/2019 je bil soglasno izvoljen mag. Jože Turnšek,
predstavnik staršev 3. b razreda, e-naslov joze.turnsek@gmail.com.
Po izvolitvi je vodenje seje nadaljeval predsednik Sveta staršev. Zahvalil se je za
izkazano zaupanje in prosil člane, 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.
SKLEP 2: Za namestnika predsednika Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja
Šentjur v šolskem letu 2018/2019 je bil soglasno izvoljen Janez Kodele,
predstavnik staršev 2. a razreda.
Po prvi točki dnevnega reda je predsednik Sveta staršev besedo predal vodji projekta
Erasmus+ (KA2), »Spregovorimo o tleh,« pomočniku ravnatelja, mag. Juretu Radišku.
Po krajši predstavitvi dosedanjih in prihodnjih dejavnosti projekta je starše zaprosil za še
deset nočitev učencev, ki bodo od 22. do 27. oktobra gostje na šoli. Osnovna šola
Franja Malgaja Šentjur je koordinator mednarodnega projekta in gosti prvo skupno
druženje učencev iz Italije, Španije, Nizozemske in Poljske. Skupaj bo pri nas bivalo 20
učencev. Družine jim bodo nudile zajtrk, večerjo in prenočišče. Večino časa bodo učenci
vključeni v delo v šoli. Učenci, ki prihajajo, so stari od 14 do 16 let, tako da je zaželeno,
da bivajo pri osmo in devetošolcih.
SKLEP 3: Predstavniki staršev osmih in devetih razredov do 28. 9. 2018 s
predstavitvijo projekta »Spregovorimo o tleh« prosijo starše, če lahko
ponudijo bivanje še desetim učencem iz držav, ki sodelujejo v projektu.
K točki 2
Svet staršev je obravnaval zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja
Šentjur, z dne 5. junija 2018.
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel in potrdil zapisnik in realizacijo sklepov iz 3. seje
Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, z dne 5. 6. 2018.
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K točki 3
Svet staršev je obravnaval Poročilo o organizaciji in delu za šolsko leto 2017/2018 in
Delovni načrt šole za šolsko leto 2018/2019 z nadstandardnimi storitvami, ki jih šola
ponuja v šolskem letu 2018/2019.
Člani Sveta staršev so si Poročilo o organizaciji in delu za šolsko leto 2017/2018 in
Delovni načrt šole za šolsko leto 2018/2019 z nadstandardnimi storitvami ogledali na
šolski spletni strani v zavihku »šolski dokumenti«.
Sledila je razprava.
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 drugih sodelavcev in bo pozitivno vplivala na delo v
šoli.
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 2017/2018 in k Delovnemu
načrtu šole za šolsko leto 2018/2019 z nadstandardnimi storitvami:
- zimska šola v naravi za učence 7. razredov,
- poletna šola v naravi za učence 5. razredov,
- tabor mladinskega pevskega zbora,
- tabor krožka mediacija,
- plavalni tečaji,
- plačljivi dnevi dejavnosti.
K točki 4
Novi predsednik Upravnega odbora šolskega sklada (UOŠS), Janez Kodele, se je v
uvodu zahvalil prejšnji predsednici šolskega sklada, Teji Vrečko Luknar, za dobro
vodenje sklada. Šolski sklad se je v novi sestavi sestal 13. 9. 2018. V nadaljevanju je
sledila predsednikova predstavitev sklada. Poslanstvo šolskega sklada je finančna in
materialna podpora staršem in učencem, ki ne zmorejo pokriti standardnih materialnih
stroškov (npr. delovnih zvezkov, šolske prehrane ipd.), nadstandardnih programov (npr.
šole v naravi, kostumi za gledališke predstave ipd.) in stroškov dejavnosti nadarjenih
učencev (npr. specialnih didaktičnih in raziskovalnih pripomočkov, prevozov na
tekmovanja učencem, ipd.). V novi sestavi šolskega sklada so štirje predstavniki staršev
in trije predstavniki, ki jih je predlagal Svet zavoda. Na prvi seji so poleg predsednika
izvolili še namestnico predsednika Upravnega odbora šolskega sklada Polono Lukanc,
predstavnico staršev iz 2. c razreda. Sprejeta so bila tudi prenovljena Pravila šolskega
sklada.
V nadaljevanju je bilo podano Finančno poročilo. Na prenovljeni spletni strani šole je od
zdaj en del namenjen tudi šolskemu skladu (»Za starše«  »Šolski sklad«). Na spletni
strani bomo lahko starši spremljali zadnja finančna poročila in aktualne dogodke, ki jih
bo pripravljal Upravni odbor sklada.
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Prošnje za kakršno koli pomoč lahko starši naslovijo na šolsko pedagoginjo, Darjo
Steblovnik. Diskretnost bo, tako kot vsa leta do zdaj, spoštovana. Tako Upravni odbor
kot tudi Svet staršev s konkretnimi imeni učencev in staršev na sejah ne razpravlja.
Na spletni strani šole so objavljeni podatki za doniranje v Šolski sklad. Prispevke lahko
starši donirajo skozi vse leto, predvidoma v mesecu novembru bodo prejeli tudi prazne
položnice šolskega sklada. Vsak bo lahko prispeval po svojih zmožnostih. S tem bomo
krepili solidarnost in zagotavljali enake možnosti vsem našim otrokom.
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel poročilo Upravnega odbora šolskega sklada,
13. 9. 2018.
Predsednik Sveta staršev se je zahvalil predsedniku UOŠS ter novemu Upravnemu
odboru šolskega sklada zaželel uspešno delo.
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 od naše junijske seje ni sestajal, izmenjava informacij je
potekala po elektronski pošti. V mesecu oktobru je predvidena volilna seja za naslednje
triletno obdobje.
Koordinacija ZASSS se je sestala na junijski redni seji. Ob koncu šolskega leta in zadnjih
deset dni pred začetkom novega šolskega leta se na Zvezo pogosteje obračajo novinarji.
Zvezo pred mediji zastopa predsednik Anton Meden. V kolikor je za izjave na razpolago
dovolj časa, smo v mnenja vključeni tudi Aktivi. Nekaj teh prispevkov je objavljenih v El.
novicah, ki smo jih starši prejeli septembra po elektronski pošti. V oktobru je predvidena
redna seja koordinacije in sestanek članov koordinacije ZASSS z novim ministrom dr.
Jernejem Pikalom.
V mesecu novembru načrtujemo v celjskem Aktivu organiziranje seminarja na temo
šolskih skladov. Seminar bosta vodila predsednik in tajnik Zveze. Namen je predvsem
izmenjava dobrih praks med upravnimi odbori, starši, učitelji in ravnatelji slovenskih šol,
predvsem šol iz celjske regije.
SKLEP 2: Svet staršev je bil seznanjen z delom Aktiva svetov staršev osnovnih šol
celjske regije (ASSOŠCR) in Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije
(ZASSS).
Predstavnica staršev v Svetu zavoda, Katja Smole, je pojasnila, da se, v času od naše
zadnje seje, Svet zavoda ni sestajal.
K točki 5
1. Predstavnica staršev OPPNIS je povedala, da starši prosijo, da bi se v učilnici 23
uredila tabla. Starše zanima, kdaj bodo v učilnicah kupljeni novi stoli in klopi.
Ravnatelj je argumentiral, da je prenova učilnic v načrtu.
2. Predstavnik staršev 2. a razreda je povedal, da starši prosijo, oziroma predlagajo:
- da se uredi kolesarnica oziroma vsaj poveča stojalo za kolesa,
- da se poveča igrišče za šolo,
- da učitelji parkirajo za Ipavčevim kulturnim centrom, saj je pred šolo pravi
prometni kaos,
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-

da se v šolskih avtobusnih postajališčih namestijo klopi,
da se ob igrišču za šolo namesti koš za odpadke.

Ravnatelj se je s predlogi strinjal in bo skušal zadeve čim prej urediti v korist
učencev.
3. Predstavnica 7. b razreda je zapisala, da starši prosijo, oziroma predlagajo:
- da se uredi kolesarnica, trenutno je samo sedem stojal za kolesa, kar je
premalo in otroci puščajo kolesa ob ograji šole,
- učenci, ki se pripeljejo s skiroji, te puščajo ob ograji.
4. Starši 1. a razreda so se zahvalili učiteljicama Mateji Boštjančič in Jasni Zupanc
za topel sprejem prvošolcev in staršev. Z velikim zaupanjem jima vsak dan
prepuščajo otroke.
5. Predstavnica 3. c razreda je poudarila:
- starši želijo, da se zaključne ekskurzije na Osnovni šoli Franja Malgaja
Šentjur in na Podružnični osnovni šoli Blagovna poenotijo,
- opozorila je na preveliko količino delovnih zvezkov,
- zanimalo jo je, kakšne so možnosti, da si učenci POŠ Blagovna ogledajo
predstavo Ema Pipifilipi,
- starši pogrešajo obvestila o dogodkih (izleti Planinskega krožka, Otroška
olimpijada, Pozdrav ptic miru …), predlagajo izpolnjen šolski koledar na
spletni strani POŠ Blagovna,
- starše zanima, zakaj obvezni tečaj plavanja odvzema otrokom pravico do
športnih dejavnosti (zaradi plavalnega tečaja so otrokom v 3. razredu odvzeti
trije športni dnevi),
- starši želijo pohvaliti uvedbo sadne malice za vse otroke POŠ Blagovna.
6. Predstavnico staršev je zanimalo, kakšne so možnosti organizacije dobrodelnega
koncerta. Donacije bi se namenile šolskemu skladu.
7. Predstavnici staršev 9. razredov sta zastavili vprašanje o zaključni ekskurziji
devetošolcev. Ali je možno, da se jim omogoči obisk Gardalanda?
Ravnatelj se bo z učenci 9. razredov pogovoril na razredni uri.
8. Predstavnike staršev tretje triade je zanimalo, kakšne so možnosti, da bi bili
razredniki tisti učitelji, ki učence učijo in ne dopolnjujejo delovne obveznosti na
drugih šolah. Pomembno je, da so razredniki v stiku z učenci vsak dan.
Predstavnico je zanimalo, ali bi se lahko razredniki udeleževali ekskurzij s svojimi
razredi.
Ravnatelj je pojasnil, da je težava pri slavistih, matematikih in anglistih, ker zaradi
manjših učnih skupin nimajo pri svojih urah zbranega celotnega razreda, ampak
del vsakega razreda.
9. V zvezi s šolskimi jedilniki je predstavnik staršev vprašal, če bi lahko bila hrana
bolj raznovrstna, npr. piščančje meso se je v enem tednu ponovilo štirikrat. Veliko
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hrane ostaja. Obstaja možnost, da bi s spremembo jedilnika zmanjšali ostanke
hrane.
Ravnatelj se bo pogovoril z vodjo šolske prehrane.
10. Predstavnica staršev je prosila, če je pri razdeljevanju hrane, kjer je zraven posip
(npr. mlečni riž s čokoladnim posipom), lahko prisoten učitelj, saj se dogaja, da
nekateri učenci posipa ne dobijo.
11. Na Svetu staršev se pogosto obravnavajo teme o šolski prehrani. Predstavnik
staršev je predlagal, da bi za informiranje in sodelovanje staršev glede šolske
prehrane imenovali svoje predstavnike. Zakonsko skupine za prehrano
opredeljuje Zakon o šolski prehrani v 6. členu. Na šoli je takšna skupina že
delovala. V skupini za šolsko prehrano bodo tako vodja šolske prehrane, vodja
kuhinje, en član sveta staršev iz matične šole, en član sveta staršev iz POŠ
Blagovna, predstavnik šolske skupnosti učencev in ravnatelj šole ali pomočnik
ravnatelja.
SKLEP 1: Svet staršev je v komisijo za prehrano soglasno izvolil Žana Valenčaka,
predstavnika staršev 4. b razreda, in Nino Lilek, predstavnico staršev 3.
c razreda iz POŠ Blagovna.
12. Predstavnica staršev sprašuje, ali lahko šola prepove učencem, da bi hodili v
bližnji nakupovalni center Kea.
Predstavniki staršev in ravnatelj so se s problematiko strinjali. Z učenci se je
potrebno o tem večkrat pogovarjati.
13. Predstavnica staršev je vprašala, ali je možno, da se na spletni strani objavi
seznam učiteljev z elektronskimi naslovi ter s telefonskimi številkami.
14. Starši so pohvalili pravočasno objavo datumov interesnih dejavnosti in drugih
aktivnosti na šoli na spletni strani, saj so tako lažje načrtovali ostale dejavnosti.
K točki 6
1. Predsednik Sveta staršev je predlagal, da vsako leto člani Sveta staršev
posvetimo del časa tudi izobraževanju. V tem letu bi bili to šolski skladi in
sodelovanje staršev v postopku imenovanja ravnatelja. Člani so se s predlaganim
programom strinjali.
2. Ravnatelju Marjanu Gradišniku v mesecu juliju 2019 poteče mandat in nato se
upokoji. V letošnjem šolskem letu Svet zavoda tako čaka imenovanje novega
ravnatelja. Predsednik Sveta staršev je člane seznanil z zakonodajo, ki
opredeljuje potek volitev. Podrobneje postopek opredeljuje Okrožnica številka
6034 – 1/2013/15, »Postopek imenovanja ravnatelja.« Postopek je dokaj
zapleten, dvokrožni in traja približno štiri mesece. Ravnatelja imenuje Svet
zavoda, v katerem so trije predstavniki ustanovitelja (občine), pet predstavnikov
delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Svet staršev pripravi obrazloženo
mnenje o vseh kandidatih, ki pa ni obvezujoče. Za spoznavanje kandidatov in
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pisanje obrazloženega mnenja, ki ga bodo prejeli člani Sveta zavoda, je Svet
staršev sprejel sklep, da se kandidati za ravnatelja Svetu staršev predstavijo
javno.

SKLEP 1: Svet staršev je sprejel javni način predstavitve kandidatov v postopku
imenovanja ravnatelja na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur v
šolskem letu 2018/2019.
Seja se je končala ob 20. uri.
Šentjur, 26. septembra 2018

Zapisnikarica:
Marija Pišek

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

7

