
 
 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Slivnica pri Celju,  
ki je potekala v torek, 24. 9. 2019,  

z začetkom ob 16. uri v učilnici geografije. 
 
Prisotni starši:  po priloženi listi prisotnosti 
 
Dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika Sveta staršev 
2. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta  v šolskem letu  2018/2019 
3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 
4. Pravila šolskega reda in Vzgojni načrt OŠ Slivnica pri Celju 
5. Imenovanje predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada in skupino za prehrano 
6. Tekoča problematika  

 
 

1. Izvolitev predsednika Sveta staršev 

 
Ravnateljica je pozdravila prisotne in predlagala, da se predstavijo. Zahvalila se jim je, ker so 
sprejeli funkcijo predstavnika Sveta staršev in povedala, da je njihova prva naloga, da izberejo 
predsednika in namestnika Sveta staršev. Predstavniki staršev so predlagali Aljo Polenek za 
predsednico in Borisa Dolničarja za namestnika.  
  
Soglasno so z dvigom rok sprejeli sklep št. 1: 
Za predsednico Sveta staršev OŠ Slivnica pri Celju je izvoljena Alja Polenek, za namestnika pa 
Boris Dolničar.  
 

Po prvi točki je ravnateljica predala vodenje novoizvoljeni predsednici.  
 

2. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta  v šolskem letu  2018/2019 
 

Alja Polenek se je zahvalila za zaupanje in prosila ravnateljico, da predstavi Poročilo o realizaciji 
Letnega delovnega načrta  v šolskem letu  2018/2019.  
 
Ravnateljica je izpostavila učni uspeh, realizacijo pouka, dnevov dejavnosti, rezultate na 
nacionalnih preverjanjih znanja, dosežke na tekmovanjih znanja, športne dosežke, sodelovanje 
na različnih projektih, uspešne prireditve, šole v naravi in analizo izvajanja vzgojnega načrta. 
Predstavila je prednostni nalogi, ki sta: učenci izboljšajo funkcionalno pismenost in učenci 
postanejo odgovornejši, obe sta bili tema spremljanja v šolskem letu 2018/2019. Rezultati 
spremljanja so predstavljeni v Samoevalvacijskem poročilu. 
 
Ravnateljica pove, kaj se je dogajalo in se še dogaja na področju investicijskega vzdrževanja. 
Večino sredstev, ki jih šola dobi od občine za potrebe investicijskega vzdrževanja, trenutno 
namenja obnovi IKT opreme. Dve učilnici sta bili prepleskani, kupljenih nekaj novih omar, v 
učilnici tehniki so bile obnovljene mize. Upamo še na 2. fazo, ki bo notranja ureditev. 
 
Sklep št. 2:  Člani sveta staršev OŠ Slivnica pri Celju dajejo pozitivno mnenje k Poročilu o 
realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko  leto 2018/2019 in k Samoevalvacijskemu 
poročilu.  



 

3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 
 
Ravnateljica je na kratko predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020. Predstavniki 
staršev so dobili Letni delovni načrt kot gradivo in tudi razredniki so predstavili delo na roditeljskih 
sestankih. Predstavila je organizacijo OPB, uvedbo jutranjega varstva na obeh podružnicah, 
prednostne naloge, 3. predmet nacionalnega preverjanja znanja za 9. razred, načrtovane 
projekte, delo šolskega sklada, prireditve, ki jih načrtujejo. Delo bo organizirano na podoben 
način, kot je bilo do sedaj. 
 
Sklep št. 3: Člani sveta soglašajo z Letnim delovnim načrtom OŠ Slivnica pri Celju za šolsko leto 
2019/2020. 
 

4. Pravila šolskega reda in Vzgojni načrt OŠ Slivnica pri Celju 
 
Starši so dobili kopiji Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta OŠ Slivnica pri Celju, kjer so 
označene predlagane spremembe. Spremembe so bile potrebne, ker se dokumenta že več let 
nista posodobila. Ravnateljica je prisotnim predstavila vsako spremembo posebej. 
 
Sklep št. 4: Svet staršev z dvigom rok daje soglasje k Pravilom šolskega reda OŠ Slivnica pri Celju 
in k Vzgojnemu načrtu OŠ Slivnica pri Celju. 
 

5. Imenovanje predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada in Skupino za 
prehrano 
 
V Upravni odbor šolskega sklada je potrebno izvoliti novega člana, ki bo namestil g. Milenka 
Tanška. Njegova funkcija je prenehala, ker je njegov otrok dokončal šolanje na šoli. 
 
Ravnateljica je tudi seznanila starše, da se predstavnik staršev, g. Sandi Planko, lani ni udeleževal 
sej šolskega sklada in vprašala starše, če bi ga zamenjali z drugim predstavnikom. Svet staršev se 
dogovori, da bodo g. Planka poskusili zamenjati z go. Lidijo Siuka. Gospo Lidijo Siuka bodo 
kontaktirali, v primeru njene privolitve bo njena izvolitev potekala preko korespondenčne seje. 
 
Sklep št. 5: Svet staršev imenuje Borisa Dolničarja za predstavnika staršev v Upravnem odboru 
Šolskega sklada OŠ Slivnica pri Celju. Morebitna izvolitev Lidije Siuka bo potekala preko 
korespondenčne seje. 
 
Tudi skupina za prehrano je ostala brez članice, katere otrok je končal šolanje na šoli. Potrebno 
je izvoliti novega predstavnika staršev. 
 
Sklep št. 6: Svet staršev imenuje Albino Rezar Planko za predstavnico staršev v skupino za 
prehrano OŠ Slivnica pri Celju. 
 
 

6. Tekoča problematika  
 

 Starši sprašujejo, zakaj morajo tako dolgo čakati na 2. fazo obnove, zakaj se šole ne obnavlja, 
zakaj je šola vedno zadnja za renovacijo, zakaj se staršev ne sliši in zakaj imajo druge šole več 
sredstev – prenovljene prostore. Ravnateljica odgovarja, da župana ob vsaki priliki spomni na 



potrebno obnovo, vendar župan pravi, da moramo počakati na vrsto. Naslednje leto se bo 
sprejemal proračun za leti 2021 in 2022, takrat je pomembno, da je šola zraven. 

 Starše zanima, če je že bil narejen načrt varne šolske poti. Ravnateljica odgovarja, da ima šola 
načrt varnih šolskih poti zdaj izdelan in dodan na spletno stran šole. Se bo pa še spreminjal in 
dopolnjeval.  

 Starše zanima, kakšen je postopek, da občina določeni trasi dodeli kombi. Pravijo, da na 
Slivnico morajo že leta voziti otroke sami, saj jih zaradi nevarne ceste ne upajo pustiti peš. 
Določeni otroci imajo več kilometrov nevarne poti do prve avtobusne postaje, pločnikov ni, 
opozarjajo na hitro vožnjo težkih tovornjakov skozi Volčjo jamo. Občina bi morala zagotoviti 
brezplačen prevoz otrok do šole in nazaj. Ravnateljica odgovarja, da se za te zadeve kontaktira 
Oddelek za družbene dejavnosti na Občini Šentjur. Svet staršev želi, da tudi Svet šole sodeluje 
pri tem problemu in občino opozori, da veliko šolskih poti ni varnih. 

 
Sklep št. 7: Svet staršev OŠ Slivnica pri Celju apelira na Občino Šentjur, da zagotovi brezplačen 
prevoz otrok do šole in nazaj po 56. Členu Zakona o osnovni šoli na šolskih poteh, ki niso varne. 
 

 Starši sprašujejo, kakšna je organizacija jutranjega varstva za učence predmetne stopnje, 
glede na to, da otroke, ki imajo dolgo in nevarno pot do avtobusne postaje, vozijo starši sami. 
Ravnateljica odgovarja, da ti otroci, ki jih pripeljejo starši, čakajo na pouk v jedilnici. 

 Starši pohvalijo projekte e-twinning, ki jih vodi učiteljica Lilijana Puhner in njen dosežek ob 
prejetju nacionalne nagrade Zlati kabel. Apelirajo na vse ostale učitelje, da se čim več 
udeležujejo različnih projektov, saj ti bogatijo znanje otrok. V kolikor bi se šola odločila za 
sodelovanje v večjih projektih, bi to za šolo pomenilo tudi dodatna sredstva preko projektov. 

 Starši želijo, da bi otroci tudi 5. dan Zimske šole v naravi smučali, na kar so opozorili že na 
sejah v preteklih letih. Otroci so lani prišli domov po zajtrku v dopoldanskih urah, takrat niso 
imeli organiziranega kosila in niso izkoristili tistega dneva za smučanje. Ker bi se smučarska 
karta v tem primeru podražila, predlagajo, da lahko povišanje cene karte otrokom krije Šolski 
sklad. Ravnateljica bo predloge prenesla učiteljem, podrobnosti pa se morajo starši dogovoriti 
na roditeljskem sestanku, ki bo na to temo. 

 Starši sprašujejo, če se lahko valeta devetošolcev izvede tudi v šolski telovadnici. Ravnateljica 
odgovarja, da lahko, vendar je telovadnica manjša, nima odra in je manj slovesna. 

 Ravnateljica predlaga tudi letos, da se za potrebe ustvarjanja v OPB, pobere znesek 5 € za celo 
šolsko leto in ga plačajo starši, katerih otroci bodo v podaljšanem bivanju dlje. Znesek se bo 
obračunal na položnici. 
 

Sklep št. 8: Svet staršev soglaša, da se plača prispevek za material, s katerim učenci ustvarjajo 
v OPB, 5 € za celo šolsko leto. Na zadnji seji se predstavi poraba teh sredstev. 

 

 Starši sprašujejo, če bodo v tem šolskem letu organizirani končni izleti, kar so predlagali že v 
preteklih letih. Pravijo, da bi imeli otroci izlet kot motivacijo k učenju, lepšemu obnašanju, 
dobili bi občutek zaključka, nagrade in sprejetosti ob zaključku razreda, razred bi se bolj 
povezal. Ravnateljica odgovarja, da je predlog prenesla v učiteljski zbor, kjer so mu namenili 
razpravo. Pravi, da so se z uvedbo devetletke dnevi dejavnosti bolj specificirali (kulturni, 
naravoslovni, tehniški, športni dnevi).  Geografija je takrat dobila ekskurzijo, ki je planirana v 
začetku leta z razlogom, da se kasneje snov gradi in povezuje z videnim na ekskurziji. V 
programu enostavno ni prostora za dodatni dan, ki bi bil brez obveznosti.  
Starši spoštujejo odgovor učiteljskega zbora, vendar dajejo pobudo, da bi se končni izleti 
nekako vseeno organizirali. 

 Starši opozarjajo na problem organizacije zaključnega izleta devetošolcev. Ravnateljica pove, 
da je stališče šole nespremenjeno in da šola ne prevzema odgovornosti za učence na šolskem 



izletu, ki mora biti po zaključku pouka. Lahko pa sodeluje pri dogovoru za izlet. Dogovarjajo 
se lahko v okviru razrednih ur, razredničarka lahko pomaga pri usmerjanju in zbiranju 
informacij. Pogoj je, da je izlet po 15. juniju, po navadi otroci povabijo razredničarko, pa tudi 
kateri od staršev mora iti zraven, odvisno od števila otrok. Takšna organizacija je do pred 
nekaj leti lepo tekla, problem je nastal pri generaciji otrok, ki se niso mogli dogovoriti o tem, 
kam bi šli. Predsednica pove, da je lani spremljala devetošolce na zaključni izlet, skupaj še z 
dvema staršema, in pohvali učence, ki so se zelo lepo obnašali in bili pohvaljeni od vseh 
vodnikov aktivnosti na izletu. 

 Starši sprašujejo, če je bilo kaj narejenega glede slane, mastne hrane in premajhnih porcij. 
Ravnateljica sprašuje, da se je lansko leto to razrešilo, letos do tega ne bi smelo prihajati. Pri 
kosilu lahko učenci vedno gredo po dodatno porcijo. Predsednica doda, da je tematika šolske 
prehrane vsakič znova obravnavana na sejah in da se sproti opozori, če ima kdo pripombe, 
sicer pa je težko zadostiti ali zadovoljiti vse učence. V primeru, da starše skrbi, koliko njihov 
otrok poje, bi se obrnili tudi na nadzornega učitelja. 

 Predsednica Alja Polenek je povedala, da je lani na pobudo Zveze aktivov svetov staršev 
Slovenije sodelovala pri reševanju vprašalnika o cenah delovnih zvezkov. Takrat so povabili 
Svet staršev, da se pridruži Zvezi. Na kratko je predstavila delovanje Aktiva svetov staršev 
osnovnih šol celjske regije, ki je prostovoljna, neformalna oblika sodelovanja predstavnikov 
svetov staršev osnovnih šol na področju Mestne občine Celje in drugih šol v regiji. Znotraj 
zveze deluje več delovnih skupin, ne le za cene delovnih zvezkov, tudi za otroke s posebnimi 
potrebami ipd. Članstvo pomeni srečanja dvakrat letno, katerega se udeleži predsednik ali 
namestnik Sveta staršev. Sprašuje predstavnike staršev, če želijo več informacij –  v tem 
primeru lahko na naslednjo sejo povabi predsednika Aktiva, g. Turnška, ali pa bi se že na tej 
seji odločili za sodelovanje. Starši soglašajo s sodelovanjem in z dvigom rok sprejmejo 

 
Sklep št. 9: Svet staršev OŠ Slivnica pri Celju je na sestanku dne 24. 9. 2019 sklenil, da bo 
sodeloval v Aktivu svetov staršev osnovnih šol celjske regije. 
 

 Predsednica ugotavlja, da ni povezanosti med Svetom staršev in Svetom šole OŠ Slivnica pri 
Celju, saj predstavniki staršev v Svetu šole niso hkrati člani Sveta staršev. Zdi se ji, da bi morali 
sklepe seje potrditi prej, kot pa šele na naslednji seji, in o njihovi vsebini obvestiti tudi ostale. 
V ta namen želi, da se zapisnik seje pošlje vsem predstavnikom Sveta staršev v pregled in 
potrditev sklepov, prav tako predstavnikom v Svetu šole in naj bo dodan na spletno stran, kjer 
bo viden vsem, v namen širjenja informacij. 
 

Sklep št. 9: Zapisnik seje Sveta staršev se od zdaj naprej v kratkem času po seji pošilja vsem 
predstavnikom Sveta staršev v pregled in potrditev sklepov. Zapisnik se pošlje predstavnikom 
v Svetu šole in je tudi redno dodan na spletno stran šole. 
 
Predsednica se zaključi sejo in se zahvali za udeležbo. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.20 uri. Naslednja seja bo v februarju 2020. 
 
 
Zapisnik zapisala                                                                          Predsednica Sveta staršev 
   Petra Bračko                       Alja Polenek 


