
 
 

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Slivnica pri Celju,  
ki je potekala v četrtek, 13. 2. 2020,  

z začetkom ob 16. uri v učilnici geografije. 
 
Vabljeni in prisotni člani:  po priloženi listi prisotnosti 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev  zapisnika 1. korespondenčne  seje Sveta staršev 
2. Učni uspeh ob koncu I. ocenjevalnega obdobja in realizacija LDN v šolskem letu 2019/2020 
3. Poročilo o delu in stanju Šolskega sklada OŠ Slivnica pri Celju 
4. Načrt šolskih poti OŠ Slivnica pri Celju 
5. Vprašanja, predlogi in pobude članov Sveta staršev 
6. Razno 

 

1. Potrditev  zapisnika 1.  izredne korespondenčne  seje Sveta staršev  
Predsednica Sveta staršev je najprej pozdravila prisotne in povzela zapisnik korespondenčne seje, 
ki so ga člani prejeli po elektronski pošti. Predlagala je dopolnitev, in sicer, da je gospa Lidija Sivka, 
kandidatka za predstavnico staršev v Šolskem skladu, svoje strinjanje s kandidaturo podala ustno. 
Vprašala je predstavnike staršev, ali imajo še kakšno pripombo na zapisnik in sklep izredne 
dopisne seje. 
 
Soglasno so sprejeli sklep št. 1: Zapisnik 1. izredne korespondenčne seje z dne 30. 9. 2019 je bil 
sprejet z dvigom rok. 
  

2. Učni uspeh ob koncu I. ocenjevalnega obdobja in realizacija LDN v šolskem letu 
2019/2020 

 

Predsednica Sveta staršev je predala besedo ravnateljici in jo prosila, da predstavi učni uspeh ob 
koncu 1. ocenjevalnega obdobja ter realizacijo LDN  v tem obdobju.  
 
Ravnateljica je prisotnim razdelila razpredelnice s prikazom učnega uspeha po razredih ob koncu 
1. ocenjevalnega obdobja 2019/2020 (priloga 1).  Število učencev, ki so bili ob koncu 1. 
ocenjevalnega obdobja negativni (4), je nižji kot lansko šolsko leto. Prepričani so, da bo večina 
negativnih učencev z delom, obiskovanjem dopolnilnega pouka, s sodelovanjem staršev in šole, 
ob koncu šolskega leta pozitivna.  
 
Izrečen je bil en vzgojni opomin, nekaj več učencev kot lani pa je tik pred vzgojnim opominom. 
Bilo je kar nekaj poškodb šolskega inventarja, pri tem je šlo za namerno povzročitev. Šola se trudi 
vsakršno, tudi manjšo povzročitev škode pravočasno ustaviti. Starši dodajo, da je na drugih šolah 
disciplinskih težav precej več in da smo lahko veseli, da ni večjih težav.  
 
Ravnateljica je poročala o realizaciji letnega delovnega načrta v 1. ocenjevalnem obdobju in 
izpostavila dosežke učencev na tekmovanjih znanja, njihova priznanja ter projekte, v katere so 
vključeni. Nekaj tekmovanj je zaključenih, določena še sledijo. Izpostavila je uspehe 
posameznikov, srebrna priznanja iz poznavanja sladkorne bolezni, astronomije, na grafičnem 
bienalu, … LDN se uresničuje, kot je bilo načrtovano. Težave so nastopile le zaradi vremenskih 
razmer pri realizaciji zimskega šolskega dne (pomanjkanje snega pri šoli, zaprto smučišče zaradi 



vetra na načrtovan datum). Termina se ni dalo prestaviti za vse učence zaradi že organiziranega 
prevoza. Izvedba sledi glede na vreme, sicer bo realizacija drugačna od načrtovane. 
 
Sklep št. 2:  Člani Sveta staršev OŠ Slivnica dajejo pozitivno mnenje k podani realizaciji LDN in k 
učnemu uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2019/2020.  
 

3. Poročilo o delu in stanju Šolskega sklada OŠ Slivnica pri Celju 
 
Ravnateljica povzame finančno poročilo sklada in seznani s končnim stanjem na računu (priloga 
2). Pohvali delo predsednice Upravnega odbora sklada, Marjane Kladnik, ki je sama organizirala 
namensko akcijo zbiranja sredstev za zimsko opremo in ki se tudi sicer zelo zavzema za čim boljše 
delovanje sklada. Svet staršev je razrešil g. Planka članstva v Upravnem odboru sklada, prav tako 
je funkcija prenehala g. Tanšku. Namesto njega sta bila izvoljena ga. Siuka in g. Dolničar, ki sta se 
lepo odzvala in sodelovala pri nastajanju novega programa. Tako je Upravni odbor sklada zdaj 
izpopolnjen. Največ sredstev je bilo zbranih v sklopu Božičnega bazarja. Namenska akcija zbiranja 
sredstev za zimsko športno opremo še poteka.  Od učil je bilo nabavljenih precej opreme za 
robotiko (izbirni predmet), programska oprema, tablice, atlasi, …  po sklepu sklada.  
 
Predsednica predlaga, da se v prihodnje razmisli o položnicah za letni prostovoljni prispevek 
staršev, ki bi olajšale odločitev staršev za donacijo. V kolikor je strošek tiskanja položnic smotrn, 
bi se tako zagotovo več staršev odločilo donirati, saj jim ne bi bilo treba izpolnjevati obrazcev 
oziroma položnic. Takšna je že praksa na nekaterih šolah, pri čemer se staršem razloži, da je 
odločitev popolnoma prostovoljna in da je lahko donirani znesek tudi manjši – 3, 5, 10 eur, saj 
vsak evro šteje. Poudari, da je za uspešno delovanje sklada zelo pomembna transparentnost, zato 
bi bilo prav objaviti stanje sklada na podstrani šolske spletne strani, hkrati pa predstaviti tudi 
pravila šolskega sklada. Pod stranjo Šolski sklad bi bili dobrodošli podatki o tem, kdaj, kje, na 
kateri številki je moč kontaktirati šolsko pedagoginjo. Če se dogodek, prireditev ali npr. oprema 
financira iz sklada, naj se na to opozori starše v sklopu objav na spletu ali družbenih omrežjih, da 
se ozavesti delovanje sklada. Predsednica še opozori na popravek datuma v poročilu in poda 
predlog sklepa, ki ga člani potrdijo z dvigom rok.  
 
Sklep št. 3:  Člani Sveta staršev OŠ Slivnica dajejo pozitivno mnenje k podanemu poročilu 
Šolskega sklada Osnovne šole Slivnica pri Celju. 
 
 

4. Načrt šolskih poti OŠ Slivnica pri Celju 
 
Predsednica seznani starše z aktivnostmi na področju prometne varnosti učencev šole. Po sklepu, 
ki so ga sprejeli na 1. redni seji, je poslala dopis ustanovitelju, s katerim je apelirala, da Občina 
zagotovi brezplačen prevoz otrok do šole in nazaj, po 56. Členu Zakona o osnovni šoli – na šolskih 
poteh, ki niso varne. O nevarnostih je ponovno obvestila občinski SPV (nov organ je bil nato 
konstituiran šele v decembru 2019), in sočasno poslala dopis v vednost Svetu šole in ostalim 
deležnikom, ki bi lahko kakorkoli sodelovali pri izboljšanju situacije.  
 
18. novembra je bil sestanek na Občini Šentjur, ki ga je sklicala vodja Oddelka za družbene 
dejavnosti. Na sestanku so bili prisotni: ravnateljica, tajnik naše KS, član SPV, predstavnik 
Občinske redarske službe, ki je prevzela področje varnih šolskih poti in predsednica Sveta staršev. 
Na sestanku so se dogovorili, da bo postavljena prometna signalizacija na perečih odsekih do 
začetka novega šolskega leta, da bosta v času trajanja mandata postavljeni avtobusni postaji (ena 
je že v načrtu), da bo spremenjena proga šolskega avtobusa in bodo otroci lahko vstopali na 



postaji Volčja jama ter da bo v januarju 2020 šola sklicala še en sestanek na to temo s starši, 
predstavniki Policije in Občine.  
Na pobudo enega od staršev se je v reševanje problematike vključila še državna poslanka, ga. 
Godec, ki je o prometnih nevarnostih nato govorila s pristojnimi na DRI (glede nevarnosti na 
državni cesti).  
Ravnateljica razloži, da je bilo v tem času izvedenih več ogledov nevarnih odsekov, dopolnjen je 
bil Načrt varnih šolskih poti, ki je bil nato poslan na DRI. Postavljen je bil znak ŠOLSKA POT na 
omenjenih odsekih, sproženi so postopki za postavitev avtobusnih postaj. Želenih prehodov za 
pešce izven naselja ne sme biti.  
 
Predsednica pojasni, da so prve spremembe sicer narejene, vendar je treba vztrajati, saj so naši 
učenci, v primerjavi s tistimi iz sosednjih občin, zapostavljeni. Precej je otrok, za katere je 
zagotovljen le nekajminutni prevoz na majhnem delu šolske poti, nato pa nadaljujejo pot peš tudi 
po 40 in več minut po nepreglednih in nevarnih cestah. V drugih občinah je zagotovljen prevoz 
povsod, kjer ni urejenih varnih površin za pešce. Prav bi bilo tudi, da se avtobus pelje do 
naselja/vasi in da se ne odlaga otrok ob glavni cesti. Razloži, da so bili na omenjenem sestanku 
očitki glede velikih stroškov Občine s prevozi, vendar so šolski avtobusi precej prazni, saj starši 
zaradi nevarnih poti sami vozijo otroke, ki so zato tudi uro ali dve predčasno ali dlje v šoli. 
 
Ravnateljica vpraša, kako je z dogovorom glede načrtovanega sestanka na šoli. Predsednica pove, 
da je treba določiti cilj oziroma namen sestanka, vsekakor pa je treba dati možnost staršem, 
katerih otroci so neposredno ogroženi na šolski poti, da so slišani. Glede na to, da je Načrt varne 
šolske poti zdaj izdelan, bi bilo smiselno sklicati sestanek v začetku šolskega leta in takrat z njihovo 
pomočjo ažurirati nov Načrt varne šolske poti, saj se bo takrat prometna situacija z novimi učenci 
in odhodom devetošolcev spremenila. Ravno tako bi bilo treba na šoli formirati delovno skupino 
za prometno varnost učencev, ki bo preučila nevarne točke, njen predstavnik pa bo o njih redno 
obveščal občinski SPV.  Pri izdelavi in ažuriranju Načrta bi sodeloval predstavnik staršev kot član 
delovne skupine. Sestavo in kontakte članov delovne skupine za prometno varnost učencev bi 
objavili na šolski spletni strani. 
 
Starši soglašajo in sprejmejo naslednji sklep:  
Sklep št. 4: Svet staršev predlaga formiranje delovne skupine za prometno varnost, v katero se 
kot člane vključi starše, in sklic sestanka s starši, predstavniki Policijske postaje Šentjur in 
Občine Šentjur, ob začetku novega šolskega leta. 
 

5.  Vprašanja, predlogi in pobude članov Sveta staršev 
 

 Predsednica na kratko predstavi članom delovanje Aktiva svetov staršev osnovnih šol 
celjske regije, ki se mu je Svet staršev pridružil s tem šolskim letom. Oktobra 2019 se je 
udeležila seje Aktiva na OŠ Franja Malgaja. Preko Aktiva je moč dobiti veliko primerov 
dobrih praks, imajo precej delovnih skupin za posamezna področja, naredili so primerjavo 
cen delovnih zvezkov (po zbranih podatkih je OŠ Slivnica na 2. mestu po najnižjih cenah 
med OŠ celjske regije, ki so posredovale podatke), sodelujejo na posvetih, posredujejo 
mnenje v oddajah in prispevkih o šolstvu in preobremenjenosti učencev, … S konkretnimi 
odgovori o praksi na njihovi šoli so pripomogli tudi pri reševanju prometne problematike 
pri nas. Naslednji sestanek bo v mesecu marcu 2020.  
 
Predsednica predlaga, da Svet staršev na naslednji seji sprejme poslovnik Sveta staršev 
OŠ Slivnica pri Celju, kot je to praksa na drugih šolah. Poslovnik je interni dokument šole, 
katerega osnutek je za Aktiv pregledala pravna služba Šole za ravnatelje. Opredeljuje 



pristojnosti, naloge, način delovanja Sveta staršev, … Pripravila bo osnutek poslovnika, ki 
ga bodo obravnavali naslednjič.  

 

 G. Dolničar je opozoril na nevarnosti in neurejenost športnih garderob, omenja neurejeno 
električno napeljavo, ni stikal, … Ravnateljica razloži, da so tam izvajali določena 
vzdrževalna dela in da bo preverila stanje. Starše obvesti, da je bil konec januarja sestanek 
s predstavniki občine in projektanti, saj se na MIZŠ pripravlja razpis za sofinanciranje 
naložb v šolstvo, na katerem bodo kandidirali za funkcionalno posodobitev šole.  
 

 Predsednica predlaga, da dobijo devetošolci po izvedenem srečelovu, s katerim zbirajo 
sredstva za izvedbo šolske valete, zahvalo za donatorje v imenu šole. Ob lanskem 
srečelovu so jo na to opozorili starši, ki so želeli prenesti zahvalo predvsem tistim 
podjetjem, ki so za šolsko prireditev prispevali znatnejše nagrade. Ravnateljica vpraša 
starše devetošolcev, ali so se dogovorili za izvedbo srečelova. Ga. Jezovšek odgovori, da 
je bilo na sestanku malo staršev in se o srečelovu niso pogovarjali. 
 

 G. Dolničar vpraša, kako je z delitvijo hrane/sadja, ki ostane, za učence razredne stopnje. 
Ravnateljica razloži, da se vsa neprevzeta hrana pregleda in se nato vsa uporabna hrana 
ponudi na stalnem mestu za predmetno stopnjo v jedilnici, za učence razredne stopnje pa 
jo ob koncu pouka pripravijo učitelji na hodniku med učilnicama 1. in 4. razreda. Starši 
razpravljajo o različnih okusih otrok, menjavi kuharice. Ga. Zidanski razloži, da imajo vsi 
učenci, ki to želijo, možnost dobiti dodatek pri obroku, a pri hrani kot je pecivo, to ni vedno 
možno, posebej če prej učenec ni jedel glavne jedi. 
 

 Predsednica vpraša, ali se na šoli še izvaja rekreativni odmor in ali je šola kdaj razmišljala 
o vključitvi v projekt Fit pedagogika. Vključene šole poročajo o številnih pozitivnih učinkih 
na učence: bolj razmišljajo, imajo večjo koncentracijo, hitreje se učijo, … Ravnateljica 
razloži, da so rekreativni odmor težko izvajali zaradi časovne stiske, zato so ga opustili na 
predmetni stopnji, na razredni stopnji se še izvaja. V projekt se niso vključili, ker potegne 
za sabo dodatne stroške. 
 

 Starši predlagajo, da se pri obisku knjižnega sejma da prednost pridnim bralcem. Vsako 
leto Knjižni sejem v Ljubljani obiščejo tisti učenci, ki so v knjižničarskem krožku. Če se 
prepozno prijavijo, ne morejo iti. Ponekod je praksa, da knjižničarka da po dogovoru z 
učiteljicami slovenščine prednost tistim, ki so že opravili Bralno značko oziroma tistim, ki 
so prebrali več knjig za Bralno značko – kot bralna motivacija. Ravnateljica bo idejo 
prenesla naprej. 
 

 Starše zanima, kako je s projektom Rastem s knjigo, saj se bil letošnji izbor predmet 
spotike zaradi vulgarnih besed. Ravnateljica predstavi projekt in spregovori o knjigi, 
vodstvo šole, knjižničarka in slavisti so sprejeli odločitev, da knjige posebej ne bodo 
priporočali ali jo zahtevali kot domače branje. 
 

 Starši znova sprašujejo, če bodo v tem šolskem letu organizirani končni izleti, kar so 
predlagali že večkrat v preteklih letih. G. Dolničar pove, da so o tem govorili v 5. razredu, 
razredničarka je učence pripravljena peljati, če bo tak dogovor. Tovrstne ekskurzije na 
podružničnih šolah izvajajo vsako leto ob koncu šol. leta. Ravnateljica pove, da mora imeti 
vsak izlet šolsko vsebino, da gresta 1. in 2. razred v jamo Pekel, 3. v Sečo, 4. in 5. razred 
na hortikulturne delavnice v Celje, za učence od 6. do 9. razrede pa so bile ekskurzije 



izvedene ob začetku šolskega leta. Glede 5. razreda se bodo pogovorili z razredničarko in 
g. Dolničarjem.  

 
6. Razno 
 
 

 Starši pohvalijo stališče šole do neuporabe mobilnih telefonov v šoli in predavanje, ki je bilo 
izvedeno na temo nevarnosti nekemičnih odvisnosti za starše.  

 

 Predsednica spomni, da ni povezanosti med Svetom staršev in Svetom šole OŠ Slivnica pri 
Celju, saj predstavniki staršev v Svetu šole niso hkrati člani Sveta staršev. V ta namen 
predlaga, da se na naslednje seje Sveta staršev vabi tudi predstavnike staršev v Svetu šole. 

 

 Predsednica pove, da so se v okviru Aktiva (ASSOŠCR) pogovarjali o preobremenjenosti in 
izčrpanosti učencev, skozi leto dobijo okrog 50 ocen, v zadnjih dveh mesecih pa je ocenjevanje 
zelo intenzivno. Nekateri dobijo v enem dnevu 3 ali več ocen, omejena so samo pisna 
preverjanja znanj. Mnenju se pridruži ga. Rezar Planko, ki pove, da se otroci v tem obdobju 
veliko pripravljajo in učijo, a potem pri ocenjevanju pogosto odpovejo, ker ne zmorejo vsega, 
kljub pripravam. Starši apelirajo, da se ocenjevanje razporedi in izvede postopoma, kolikor je 
to le možno. 
 

 Ravnateljica povabi prisotne na 20. obletnico prenovljene podružnične šole na Prevorju. 
Slavnostna prireditev bo 20. marca 2020. Prav tako povabi na premiero predstave šolske 
gledališke skupine, ki bo 12. marca, in na prireditev ob materinskem dnevu – Šopek sreče, ki 
bo 24. marca v Kulturnem domu.  
 

 
Predsednica zaključi sejo in se zahvali za udeležbo. Naslednja seja bo predvidoma v začetku junija 
2020. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.50 uri.  
 
 
Zapisnik zapisala                                                                          Predsednica Sveta staršev 
  Alja Polenek                       Alja Polenek 
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